CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI CĂLIMĂNEŞTI
JUDEŢULVÂLCEA
....................................................................................................................

Mircea StÃnculescu
Consilier Local – Presedinte

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala,

beget-finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodadrire comunala,
protectia mediului, servicii si comert, din cadrul Consiliului Local Calimanesti.

AMENDAMENTE
La proiectul de hotarare privind aprobarea Statutului orasului Calimanesti

În conformitate cu prevederile art. 33, alin.(2 si 3) din Regulamentul de
Organizare si Functionare a Consiliului Local Calimanesti, a art. 24, alin.(2 si 3) din
O.G. nr. 35/30.01.2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si
functionare a consiliilor locale,

propun modificarea proiectului de hotarare privind aprobarea Statutului orasului
Calimanesti la urmatoarele articole:

Sectiunea : Primarul Orasului Calimanesti (pag 18)
Primarul Orasului Calimanesti este seful administratiei publice locale si al aparatului
de specialitate pe care il conduce si il controleaza.
Propun inlocuirea cu urmatorul text:
Primarul este autoritatea executivă a administraţiei publice locale în orasul
Calimanesti.
Motivatia este ART 6 (2) din Legea administratiei publice locale care precizeaza: În
relatiile dintre autoritătile administratiei publice locale şi consiliul judetean, pe de o
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parte, precum şi între consiliul local şi primar, pe de alta parte, nu exista raporturi de
subordonare.

Capitolul 11 Titluri onorifice (pag 40)
Titlul de Cetăţean de Onoare al orașului Călimănești poate fi conferit următoarelor
categorii de persoane, cetăţeni români cu domiciliul în orașul Călimănești sau născuţi
în orașul Călimănești sau în judeţul Vâlcea:

Propun inlocuirea cu urmatorul text:
Titlul de Cetăţean de Onoare al orașului Călimănești poate fi conferit următoarelor
categorii de persoane, nefiind conditionat de cetatenie, nationalitate, domiciliu, sex,
religie sau apartenenta politica:
Capitolul 14 14.1 Asociații și fundații care își desfășoară activitatea în orașul
Călimănești (pag 45)

Propun adaugarea urmatoarei Asociatii:
Asociatia de Prietenie Romano-Spaniola „Siempre Amigos”

Capitolul 14 14.1 Partide politice care îşi desfăşoară activitatea pe raza orașului
Călimănești (pag 46)

Propun adaugarea urmatorului partid:
Partidul Puterii Umaniste (PPU)

Avand in vedere cele prezentate mai sus, propun spre dezbatere si aprobare
amendamentele prezentate mai sus.
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