ROMÂNIA
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
COMUNA SOARS
JUDEŢUL BRASOV
___________________________________________________________________________
Comuna Soars, judeţul Brasov; cod fiscal 4384621 Tel./Fax:. 0268285440,

DISPOZITIA
NR.1 din 28 iunie 2016
Primarul Comunei Soars,
Tinand seama de prevederile art.39 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala, cu privire la convocarea consiliului local in sedinta ordinara,
In temeiul art.68 alin.1 si art.115 alin.1 din Legea nr.215/2001,
DISPUNE
Art.I-Se convoaca Consiliul local Soars in sedinta extraordinara pentru data de 1 iulie
2016 orele 10,00 in Sala de sedinte a Primariei Comunei Soars cu urmatorul proiect al
ORDINII DE ZI
1.Proiect de hotarare alegerea presedintelui de sedinta pentru luna iulie 2015.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii hotararii nr.22 din 29 aprilie 2014
privind aprobarea instrumentarii proiectului „Proiect integrat socio-cultural pentru dezvoltarea serviciilor
sociale şi revitalizarea tradiţiilor culturale prin: Schimbare partiala a destinatiei etajului caminului
cultural Rodbav in vederea infiintarii serviciului social pentru copii si tineri tip “after school” şi a
Centrului Cultural al Comunei Şoarş” prin programul FEADR-Masura 41 submasura 41.322
„Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si
punerea in valoare a mostenirii rurale.Dezvoltarea serviciilor sociale si revitalizarea traditiilor culturale”.

Art.II. In situatia neintrunirii cvorumului la data si locul stabilit, sedinta va avea loc in
aceasi zi, la ora 18,00 si cu aceeasi ordine de zi in sala de sedinte a Primariei Soars.
Art.III Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza
Secretarul Comunei Soars, care va proceda la aducerea ei la cunostinta publica si inmanarea
invitatiei la sedinta si a proiectelor de hotarare consilierilor locali si invitatilor.

PRIMAR,
TIMIS DANUT IOAN

Vizat pentru legalitate,
SECRETAR
Malene Silvia

COMUNA ŞOARŞ
ŞOARŞ, Nr.111, JUDEŢUL BRAŞOV
C.F. 4384621, TEL/FAX – 0268285440, Cod poştal 507215
e-mail: primariasoars@yahoo.com\

____________________________________________________________
Punctul 1 al ordinii de zi zi

Initiator
Danut-Ioan TIMIS

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Consiliul Local al comunei Soars , întrunit în şedinţa extraordinară din data de 01.07.2016;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Soars, precum şi raportul secretarului
comunei Soars privind alegerea preşedintelui de şedinţă;
În conformitate cu prevederile art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 privind aprobarea
Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările
ulterioare, Legea nr. 673/2002 privind aprobarea O.G.nr. 35/2002;
În temeiul prevederilor art. 35, art. 41 şi art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - Domnul consilier ............................................. se alege preşedinte de şedinţă al
Consiliului Local al comunei Soars pentru luna iulie 2016.
Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează consilierul local menţionat
la art.1.
INIŢIAT,
PRIMAR,
Timis Danut-Ioan

VIZAT,
SECRETAR,

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRASOV
CONSILIUL LOCAL COMUNA SOARS

H O T Ă R Â R E nr.22
Din 29 aprilie 2014
Privind aprobarea instrumentarii proiectului „Proiect integrat socio-cultural pentru
dezvoltarea serviciilor sociale şi revitalizarea tradiţiilor culturale prin: Schimbare partiala a
destinatiei etajului caminului cultural Rodbav in vederea infiintarii serviciului social pentru
copii si tineri tip “after school” şi a Centrului Cultural al Comunei Şoarş” prin programul
FEADR-Masura 41 submasura 41.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea
serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii
rurale.Dezvoltarea serviciilor sociale si revitalizarea traditiilor culturale”

Consiliul Local al Comunei Soars,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului comunei Soars prin care se arata ca pe teritoriul
Comunei Soars nu sunt organizate activitatile propuse prin proiect, prin alocarea sumelor de
sustinere a acestor activitati din fonduri nerambursabile s-ar face posibila desfasurarea
activitatilor propuse intrucat din fonduri proprii nu s-ar putea realiza intr-un viitor apropiat.
Examinând:
-Referatul compartimentului de specilaitate comunei Soars;
- raportul Comisiei nr.1,
În conformitate cu:
- prevederile cuprinse in Fisa masurii 322-322B/d-dezvoltarea serviciilor sociale si
322B/h-revitalizarea serviciilor culturale,
- prevederile art.36 alin. 2) lit. d), alin. 6 lit. a), pct. 19 şi alin. 7) lit. a) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art.45 alin2 lit. d) şi f) din Legea administraţiei publice locale
nr.
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 - Se aproba proiectul cu titlul „Proiect integrat socio-cultural pentru dezvoltarea
serviciilor sociale şi revitalizarea tradiţiilor culturale prin: Schimbare partiala a destinatiei
etajului caminului cultural Rodbav in vederea infiintarii serviciului social pentru copii si
tineri tip “after school” şi a Centrului Cultural al Comunei Şoarş” prin programul FEADR-

Masura 41 submasura 41.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de
baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.Dezvoltarea
serviciilor sociale si revitalizarea traditiilor culturale” .
Art.2- Se constata necesitatea si oportunitatea instrumentarii proiectului „Proiect
integrat socio-cultural pentru dezvoltarea serviciilor sociale şi revitalizarea tradiţiilor culturale
prin: Schimbare partiala a destinatiei etajului caminului cultural Rodbav in vederea infiintarii
serviciului social pentru copii si tineri tip “after school” şi a Centrului Cultural al Comunei
Şoarş” prin programul FEADR-Masura 41 submasura 41.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor,
imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a
mostenirii rurale.Dezvoltarea serviciilor sociale si revitalizarea traditiilor culturale” , ca
populatia care va beneficia de proiect este de 1755 locuitori,populatia Comunei Soars.
Art.3 -Se aprobă valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului: „ Proiect integrat
socio-cultural pentru dezvoltarea serviciilor sociale şi revitalizarea tradiţiilor culturale prin:
Schimbare partiala a destinatiei etajului caminului cultural Rodbav in vederea infiintarii
serviciului social pentru copii si tineri tip “after school” şi a Centrului Cultural al Comunei
Şoarş” prin programul FEADR-Masura 41 submasura 41.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor,
imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a
mostenirii rurale.Dezvoltarea serviciilor sociale si revitalizarea traditiilor culturale” 50.097
euro, exclusiv TVA.
Art.4- Se aproba cheltuielile neeligibile reprezentate de TVA. Cheltuielile neeligibile
reprezinta cofinantarea aferenta proiectelor din partea Comunei Soars, sursa de finantare fiind
bugetul local si bugetul judetean.
Art.5- Se aproba cheltuielile de functionare reprezentate de cheltuielile salariale si
utilitati pe o perioada de 5 ani de la data la care investitia va fi data in exploatare.
Art.6- Se împuterniceşte primarul Comunei Soars să semneze Cererea de finantare şi
toate documentele aferente.
Art.7- Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei
Comunei Soars
Art.8- În vederea aducerii la îndeplinire, prin grija secretarului Comunei Soars, prezenta
hotărâre va fi comunicată domnului Primar al Comunei Soars.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
SULEA VIOREL
Vizat,
Secretar
Malene Silvia

Hotararea a fost adoptata de catre Consiliul local Soars in sedinta ordinara din data de 29 aprilie 2014 cu, cu un
numar de 11 voturi din numarul total de 11 consilieri locali in functie si 11 consilieri locali prezenti precum si votul
delegatului satesc.

ROMÂNIA
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
COMUNA SOARS
JUDEŢUL BRASOV
___________________________________________________________________________
Comuna Soars, judeţul Brasov; cod fiscal 4384621 Tel./Fax:. 0268285440,

Punctul 2 al ordinii de zi zi

Initiator
Danut-Ioan TIMIS

PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr.....
Din 1 IULIE 2016
Privind aprobarea modificarii si completarii hotararii nr.22/2015 privind implementarea
proiectului „Proiect integrat socio-cultural pentru dezvoltarea serviciilor sociale
şi revitalizarea tradiţiilor culturale prin: Schimbare partiala a destinatiei etajului caminului
cultural Rodbav in vederea infiintarii serviciului social pentru copii si tineri tip “after school”
şi a Centrului Cultural al Comunei Şoarş” prin programul FEADR-Masura 41 submasura
41.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si
populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.Dezvoltarea serviciilor sociale si
revitalizarea traditiilor culturale”

Consiliul Local al Comunei Soars,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului comunei Soars prin care se arata ca pentru
prelungirea duratei de valabilitate şi a duratei de monitorizare a contractului de finanţare
este necesara instrumentarea unui act aditional la contractul de finantare,
Examinând:
-Referatul compartimentului de specilaitate comunei Soars;
- raportul Comisiei nr.......,
În conformitate cu:
- prevederile cuprinse in Fisa masurii 322-322B/d-dezvoltarea serviciilor sociale si
322B/h-revitalizarea serviciilor culturale,
- prevederile art.36 alin. 2) lit. d), alin. 6 lit. a), pct. 19 şi alin. 7) lit. a) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art.45 alin2 lit. d) şi f) din Legea administraţiei publice locale
nr.
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 - Se aproba modificarea si completarea articolului 5 al hotararii Consiliului local
Soars nr.22/2015 privind implementarea proiectului „Proiect integrat socio-cultural pentru

dezvoltarea serviciilor sociale şi revitalizarea tradiţiilor culturale prin: Schimbare partiala a
destinatiei etajului caminului cultural Rodbav in vederea infiintarii serviciului social pentru copii
si tineri tip “after school” şi a Centrului Cultural al Comunei Şoarş” prin programul FEADRMasura 41 submasura 41.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza
pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.Dezvoltarea
serviciilor sociale si revitalizarea traditiilor culturale”astfel:
„ Se aproba suportarea cheltuielilor de mentenanta si gestionare a investitiei privind
serviciul social pentru copii şi tineri de tip ,,after school” şi a centrului cultural al
comunei Soars, conform Contractului de Finantare nr. C413322011270871222, incepand
cu luna iulie 2016, cu acoperire a perioadei suplimentare ce se solicită a fi aprobată prin
Act adiţional , respectiv pana la data de 30 octombrie 2021”
Art.2- Se împuterniceşte primarul Comunei Soars să semneze toate documentele
aferente.
Art.3- Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei
Comunei Soars
Art.4- În vederea aducerii la îndeplinire, prin grija secretarului Comunei Soars, prezenta
hotărâre va fi comunicată domnului Primar al Comunei Soars.

INITIATOR
PRIMAR
TIMIS DANUT-IOAN
Vizat,
Secretar

Hotararea a fost adoptata de catre Consiliul local Soars in sedinta extraordinara din data de 1 iulie 2016 cu, cu un
numar de ....... voturi din numarul total de 11 consilieri locali in functie si ...... consilieri locali prezenti

