ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 25 iunie 2019, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi,
convocată conform prevederilor art.39 alin.(3) şi (4) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată,
modificată şi completată, de către dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prin Dispoziţia nr.219/20.06.2019 și prin
Convocatorul nr.3542/20.06.2019.
Potrivit dispoziţiilor art.40 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, modificată şi
completată, se procedează la verificarea prezenţei consilierilor locali la şedinţă şi se constată că din totalul de 13
consilieri locali în evidenţă sunt prezenţi 11 consilieri, absenți motivat fiind dna consilier, Marijana BOTEA și dl
consilier, Ion BUCUR, astfel ședinţa este legal constituită.
La şedinţă mai participă dl PRIMAR, Iulian GEAMBAȘU, dl Traian HULEA, secretarul comunei Șoldanu și dna
Angela-Camelia BUȘTĂ, inspector în compartimentul financiar-contabil al aparatului de specialitate al primarului
comunei Șoldanu.
Ținând seama de dispoziţiile art.42 alin.(3) şi alin.(5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
republicată, modificată şi completată, înaintea dezbaterii şi aprobării proiectului ordinii de zi al prezentei şedinţe a
Consiliului Local Şoldanu, secretarul comunei prezintă consilierilor locali procesul-verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului local din data de 29 mai 2019.
Întrucât nu se înregistrează obiecţiuni motivate asupra conţinutului procesului-verbal, potrivit dispoziţiilor art.42
alin.(4) şi (6) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, modificată şi completată, secretarul
comunei Șoldanu solicită supunerea spre aprobare a Procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local
al comunei Şoldanu din data de 29 mai 2019, președintele de ședință ales pentru lunile aprilie, mai și iunie 2019, dl
Iulian MARIN, solicită consiliului să-și exprime votul, iar în urma votului, constată că procesul-verbal este aprobat
cu votul pentru al 11 consilieri, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din totalul de 11 consilieri locali prezenţi, din 13
consilieri în funcție care compun Consiliul local, apoi este semnat de președintele de ședință din luna mai 2019, dl
consilier, Iulian MARIN și de secretarul comunei.
În continuare, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, dă citire proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 25
iunie 2019:
I. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al comunei Șoldanu nr.8 din 28
februarie 2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate și Documentației de atribuire pentru desfășurarea
procedurii de concesiune a bunului imobil Teren aferent, Consumcoop, sat Șoldanu, în suprafaţă de 546 mp,
aparținând domeniului public al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, administrat de Consiliul Local Şoldanu,
identificat la poziția 21 din Anexa nr.43 la Hotărârea Guvernului nr.1349/2001,
II. Proiect de hotărâre privind validarea inventarului terenurilor aflate în domeniul privat al comunei Şoldanu, care
pot fi atribuite în folosinţă gratuită tinerilor, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală,
III. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului şi însuşirea Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T.
Comuna Șoldanu şi Grupul local de inițiativă Șoldanu pentru implementarea proiectului ȘOLDANU –
CREAȚIE ȘI DEZVOLTARE,
IV. Proiect de hotărâre aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2019,
V. Informare privind activitatea comisiei probleme de aparare pentru anul 2018,
apoi propune Consiliului local introducerea în ordinea de zi a unui nou punct, menționând că proiectul de hotărâre
este însoțit, potrivit prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
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pentru elaborarea actelor normative, de referatul de aprobare al inițiatorului, primarul comunei Șoldanu:
VI. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie, august, septembrie 2019.
Respectând dispoziţiile art.43 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, modificată
şi completată, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, primarul comunei Șoldanu, supune votului membrilor Consiliului local
suplimentarea ordinii de zi, constată că a fost aprobată cu 11 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, apoi
solicită Consiliului local exprimarea votului pentru ordinea de zi suplimentată și constată că că a fost aprobată cu 11
voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, faţă de 11 consilieri prezenți, din 13 consilieri locali care compun
Consiliul local al comunei Șoldanu.
Din acest moment, mulţumind pentru încrederea acordată şi asigurând consiliul local că lucrările şedinţei de astăzi
se vor desfăşura în conformitate cu prevederile legii administraţiei publice locale, preşedintele de şedinţă ales pentru
lunile aprilie, mai și iunie 2019, dl consilier, Iulian MARIN, solicită consilierilor să facă propuneri şi pentru
dezbaterea altor probleme curente care să fie înscrise la ordinea de zi.
Nefiind propuneri, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile aprilie, mai și iunie 2019, dl consilier, Iulian MARIN,
abordează punctul I al ordinii de zi suplimentată: aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al comunei
Șoldanu nr.8 din 28 februarie 2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate și Documentației de atribuire pentru
desfășurarea procedurii de concesiune a bunului imobil Teren aferent, Consumcoop, sat Șoldanu, în suprafaţă de 546
mp, aparținând domeniului public al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, administrat de Consiliul Local Şoldanu,
identificat la poziția 21 din Anexa nr.43 la Hotărârea Guvernului nr.1349/2001, solicitând cu acest prilej prezentarea
documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, inițiatorul Proiectului de hotărâre, prezintă plenului Consiliului local Referatul de
aprobare înregistrat sub nr.3181/03.06.2019 prin care propune aprobarea modificării Hotărârii Consiliului

local al comunei Șoldanu nr.8 din 28 februarie 2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate și
Documentației de atribuire pentru desfășurarea procedurii de concesiune a bunului imobil Teren aferent,
Consumcoop, sat Șoldanu, în suprafaţă de 546 mp, aparținând domeniului public al comunei Şoldanu,
judeţul Călăraşi, administrat de Consiliul Local Şoldanu, identificat la poziția 21 din Anexa nr.43 la
Hotărârea Guvernului nr.1349/2001.
În continuare, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr.3180/03.06.2019 privind aprobarea
modificării Hotărârii Consiliului local al comunei Șoldanu nr.8 din 28 februarie 2019 privind aprobarea Studiului de
oportunitate și Documentației de atribuire pentru desfășurarea procedurii de concesiune a bunului imobil Teren
aferent, Consumcoop, sat Șoldanu, în suprafaţă de 546 mp, aparținând domeniului public al comunei Şoldanu, judeţul
Călăraşi, administrat de Consiliul Local Şoldanu, identificat la poziția 21 din Anexa nr.43 la Hotărârea Guvernului
nr.1349/2001, apoi Raportul de specialitate nr. 3596/24.06.2019, elaborat de dl Traian HULEA, secretarul comunei
Șoldanu și dna Angela-Camelia Buștă, ispector în compartimentul financiar-contabil al aparatului de specialitate al
primarului comunei Șoldanu, referitor la aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea aprobarea modificării
Hotărârii Consiliului local al comunei Șoldanu nr.8 din 28 februarie 2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate
și Documentației de atribuire pentru desfășurarea procedurii de concesiune a bunului imobil Teren aferent,
Consumcoop, sat Șoldanu, în suprafaţă de 546 mp, aparținând domeniului public al comunei Şoldanu, judeţul
Călăraşi, administrat de Consiliul Local Şoldanu, identificat la poziția 21 din Anexa nr.43 la Hotărârea Guvernului
nr.1349/2001, prin care motivează în drept şi în fapt necesitatea şi oportunitatea proiectului.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul președinților comisiilor de specialitate ale consiliului local, în vederea
prezentării rapoartelor de avizare ale proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele comisiei de specialitate pentru probleme juridice și
de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 3643/25.06.2019, prin care se constată îndeplinite
condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45
alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţei publice locale nr.215/2001 republicată, modificată şi
completată.
Se înscrie la cuvânt dl Vasile VIȘAN, președintele comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
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economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, care dă citire Raportului
de avizare înregistrat sub nr. 3650/25.06.2019, prin care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se
propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b)
din Legea administraţei publice locale nr.215/2001 republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dl viceprimar, Iulian MARIN, care, în lipsa dnei consilier, Marijana BOTEA, președintele
comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie
socială, protecţie copii, tineret şi sport, dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 3657/25.06.2019, în care se
constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre
iniţiat, în temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţei publice locale nr.215/2001 republicată,
modificată şi completată.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile aprilie, mai și iunie 2019, dl consilier, Iulian MARIN,
solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl secretar al comunei Șoldanu, Traian HULEA, solicită dlui primar, Iulian GEAMBAȘU, să prezinte Consiliului
local al comunei Șoldanu solicitarea dlui Aurelian MARINCIU, înregistrată la Primăria comunei Șoldanu cu
nr.3575/23.06.2019, prin care solicită „sistarea oricărui demers de vanzare/concesionare a terenului pana la
lamurirea situatiei juridice a terenului deoarece ne aflam in litigiu pe rol fiind dosarul nr.7644/2/2018 la Tribunalul
Calarasi”, apoi, după prezentare, face precizarea că acțiunea în instanță inițiată de dl Aurelian MARINCIU nu poate
suspenda procedura de concesionare inițiată de administratorul de drept al bunului ce aparține domeniului public al
comunei Șoldanu și arată că dl Aurelian MARINCIU, dacă dorește modificarea comportamentului autorităților locale
referitor la acest subiect să se adreseze instanței cu rugămintea de a dispune sistarea dorită.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, dorește lămuriri asupra procedurii de licitație privind concesiunea: a reținut că
licitația va fi una deschisă, cu strigare și nu cu ofertă în plic închis.
Dl secretar al comunei, Traian HULEA, precizează că nici Ordonanța de urgență nr.54/2003 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică și nici Hotărârea Guvernului nr.168/2007 pentru

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2006 privind
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică nu prevede o procedură finalizată și cu strigare,
ci doar procedura internă a Consiliului local, de închiriere a bunurilor proprietate privată a comunei.
Nemaifiind amendamente, discuţii sau propuneri, dl Iulian MARIN, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al comunei Șoldanu nr.8 din 28
februarie 2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate și Documentației de atribuire pentru desfășurarea
procedurii de concesiune a bunului imobil Teren aferent, Consumcoop, sat Șoldanu, în suprafaţă de 546 mp,
aparținând domeniului public al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, administrat de Consiliul Local Şoldanu,
identificat la poziția 21 din Anexa nr.43 la Hotărârea Guvernului nr.1349/2001 și constată că a fost adoptată
hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.26/25.06.2019 cu 11 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi
împotrivă din totalul de 11 consilieri locali prezenţi, din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, preşedintele de şedinţă, dl Iulian MARIN, propune să se treacă la punctul II al ordinii de zi
suplimentată: validarea inventarului terenurilor aflate în domeniul privat al comunei Şoldanu, care pot fi atribuite în
folosinţă gratuită tinerilor, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, solicitând cu acest prilej prezentarea
documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, inițiatorul Proiectului de hotărâre, prezintă plenului Consiliului local Referatul de
aprobare înregistrat sub nr. 3128/29.05.2019, prin care propune validarea inventarului terenurilor aflate în domeniul
privat al comunei Şoldanu, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită tinerilor, pentru construirea unei locuinţe
proprietate personală.
În continuare dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr.3127/29.05.2019 privind privind
validarea inventarului terenurilor aflate în domeniul privat al comunei Şoldanu, care pot fi atribuite în folosinţă
gratuită tinerilor, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, apoi Raportul de specialitate nr.
3597/24.06.2019, elaborat de Comisia pentru identificarea și inventarierea terenurilor în vederea aplicării dispozițiilor
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Legii nr.15/2003, prin care se motivează în drept şi în fapt necesitatea şi oportunitatea proiectului.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul președinților comisiilor de specialitate ale consiliului local, în vederea
prezentării rapoartelor de avizare ale proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele comisiei de specialitate pentru probleme juridice și
de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 3644/25.06.2019, prin care se constată îndeplinite
condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45
alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, modificată şi
completată.
Se înscrie la cuvânt dl Vasile VIȘAN, președintele comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, care dă citire Raportului de
avizare înregistrat sub nr. 3651/25.06.2019, prin care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune
Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dl viceprimar, Iulian MARIN, care, în lipsa dnei consilier, Marijana BOTEA, președintele
comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie
socială, protecţie copii, tineret şi sport, dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 3658/25.06.2019, în care se
constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre
iniţiat, în temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
republicată, modificată şi completată.
În continuare, dl consilier, Iulian MARIN, președintele de ședință ales pentru lunile aprilie, mai și iunie 2019,
solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Nefiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Iulian MARIN, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind validarea inventarului terenurilor aflate în domeniul privat al comunei Şoldanu, care
pot fi atribuite în folosinţă gratuită tinerilor, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală și constată că a
fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.27/25.06.2019 cu 11 voturi pentru, 0 abțineri
și 0 voturi împotrivă din totalul de 11 consilieri locali prezenţi în sală, din 13 consilieri în funcție care compun
Consiliul local.
În continuare, preşedintele de şedinţă, dl Iulian MARIN, propune să se treacă la punctul III al ordinii de zi
suplimentată: aprobarea parteneriatului şi însuşirea Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. Comuna Șoldanu
şi Grupul local de inițiativă Șoldanu pentru implementarea proiectului ȘOLDANU – CREAȚIE ȘI DEZVOLTARE,
solicitând cu acest prilej prezentarea documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, inițiatorul Proiectului de hotărâre, prezintă plenului Consiliului local Referatul de
aprobare înregistrat sub nr. 3534/20.06.2019, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea
parteneriatului şi însuşirea Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. Comuna Șoldanu şi Grupul local de inițiativă
Șoldanu pentru implementarea proiectului ȘOLDANU – CREAȚIE ȘI DEZVOLTARE.
În continuare dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr.3533/20.06.2019 privind aprobarea
parteneriatului şi însuşirea Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. Comuna Șoldanu şi Grupul local de inițiativă
Șoldanu pentru implementarea proiectului ȘOLDANU – CREAȚIE ȘI DEZVOLTARE, apoi Raportul de specialitate
nr. 3598/24.06.2019, elaborat de dl Iulian MARIN, viceprimarul comunei Șoldanu și dna Rodica PANAIT, inspector
în compartimentul urbanism, cadastru și agricultură al aparatului de specialitate al primarului comunei Șoldanu, prin
care motivează în drept şi în fapt necesitatea şi oportunitatea proiectului.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul președinților comisiilor de specialitate ale consiliului local, în vederea
prezentării rapoartelor de avizare ale proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele comisiei de specialitate pentru probleme juridice și
de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 3645/25.06.2019, prin care se constată îndeplinite
condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45
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alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, modificată şi
completată.
Se înscrie la cuvânt dl Vasile VIȘAN, președintele comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, care dă citire Raportului de
avizare înregistrat sub nr. 3652/25.06.2019, prin care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune
Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dl viceprimar, Iulian MARIN, care, în lipsa dnei consilier, Marijana BOTEA, președintele
comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie
socială, protecţie copii, tineret şi sport, dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 3659/25.06.2019, în care se
constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre
iniţiat, în temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
republicată, modificată şi completată.
În continuare, dl consilier, Iulian MARIN, președintele de ședință ales pentru lunile aprilie, mai și iunie 2019,
solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl PRIMAR, Iulian GEAMBAȘU, prezintă activitatea Grupului de inițiativă, limitele implicării finanțatorului –
Fundația PACT, în implementarea proiectului, activitățile propuse a se realiza pentru implementarea acestuia – dans,
șah, pictură etc, valoarea finanțării - 10.000 lei pentru plata materialelor și serviciilor.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, întreabă dacă a fost verificat finanțatorul – Fundația PACT și dacă se știe
ce scopuri nedeclarate au.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, confirmă că nu a verificat activitatea finanțatorului dar că sunt cunoscuți voluntarii
angrenați în implementare.
Dl consilier, Ionel TĂNASE, declară că din activitatea sa profesională are informații despre această fundație care
finanțează implementarea unor proiecte comunitare diverse și că are obiectiv sociale corecte, de bun simț.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, precizează că valoarea finanțării nu este mare și că acesta poate fi finanțat
din bugetul local.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, reamintește activitățile proiectului și precizează că orice finanțare nerambursabilă
este binevenită pentru comunitate.
Dl consilier, Costel ILIE, este de acord ca finanțarea activității proiectului să fie susținută din bugetul local, atâta
timp cât munca este pe bază de voluntariat.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, sugerează membrilor Consiliului Local că ar fi bine să-și argumenteze
propunerile, acțiunile și luările de poziție dacă vor ca să și influențeze votul.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, afirmă că nicio hârtie nu poate garanta bunul-simț.
Nemaifiind amendamente, alte discuţii sau propuneri, dl Iulian MARIN, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului şi însuşirea Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T.
Comuna Șoldanu şi Grupul local de inițiativă Șoldanu pentru implementarea proiectului ȘOLDANU – CREAȚIE
ȘI DEZVOLTARE și constată că constată că nu a fost adoptată o hotărâre a Consiliului local al comunei
Șoldanu în acest scop, nerealizându-se cvorumul necesar stabilit de prevederile art.45 alin.(3) din Legea
administrației publice locale nr.215/2001 republicată, modificată și completată, consemnând 5 voturi pentru,
6 abțineri (CERNEA Iulian, CONSTANTIN Georgică, ILIE Costel, TĂNASE Ionel, TRUŞCĂ Alexandrina,
VIŞAN Vasile) și 0 voturi împotrivă din totalul de 11 consilieri locali prezenţi din 13 consilieri în funcție care
compun Consiliul local.
În continuare, preşedintele de şedinţă, dl Iulian MARIN, propune să se treacă la punctul IV al ordinii de zi
suplimentată: aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2019, solicitând cu
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acest prilej prezentarea documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, inițiatorul Proiectului de hotărâre prezintă plenului Consiliului local Referatul de
aprobare înregistrat sub nr. 3300/06.06.2019, prin care propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei
Șoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2019.
În continuare dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr.3299/06.06.2019 privind aprobarea
rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2019, apoi Raportul de specialitate nr.
3599/24.06.2019, elaborat de dna Angela-Camelia Buștă, ispector în compartimentul financiar-contabil al aparatului
de specialitate al primarului comunei Șoldanu, prin care motivează în drept şi în fapt necesitatea şi oportunitatea
proiectului.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul președinților comisiilor de specialitate ale consiliului local, în vederea
prezentării rapoartelor de avizare ale proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele comisiei de specialitate pentru probleme juridice și
de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 3646/25.06.2019, prin care se constată îndeplinite
condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45
alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, modificată şi
completată.
Se înscrie la cuvânt dl Vasile VIȘAN, președintele comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, care dă citire Raportului de
avizare înregistrat sub nr. 3653/25.06.2019, prin care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune
Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dl viceprimar, Iulian MARIN, care, în lipsa dnei consilier, Marijana BOTEA, președintele
comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie
socială, protecţie copii, tineret şi sport, dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 3660/25.06.2019, în care se
constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre
iniţiat, în temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
republicată, modificată şi completată.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile aprilie, mai și iunie 2019, dl consilier, Iulian MARIN, dă
cuvântul dnei Angela-Camelia BUȘTĂ, inspector în compartimentul financiar-contabil al aparatului de specialitate
al primarului comunei Șoldanu, care prezintă detaliat și explicit anexa la proiectul de hotărâre, apoi solicită
consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Nefiind amendamente, discuţii sau propuneri, dl Iulian MARIN, președintele de ședință, supune la vot proiectul
de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2019 și
constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.28/25.06.2019 cu 11 voturi
pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din totalul de 11 consilieri locali prezenţi, din 13 consilieri în funcție care
compun Consiliul local.
În continuare, preşedintele de şedinţă, dl Iulian MARIN, propune să se treacă la punctul V al ordinii de zi
suplimentată: informare privind activitatea comisiei probleme de aparare pentru anul 2018, propunând prezentarea
documentului.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă plenului Consiliului local Informarea privind activitatea comisiei
probleme de aparare pentru anul 2018, înregistrată la Primăria comunei Șoldanu cu nr.3520/19.06.2019.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile aprilie, mai și iunie 2019, dl consilier, Iulian MARIN,
solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a documentului prezentat.
Nefiind amendamente, alte discuţii sau propuneri, dl Iulian MARIN, președintele de ședință, solicită Consiliului
local să ia act de prezentarea documentului și dlui secterar al comunei să consemneze acest fapt în procesul-verbal al
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ședinței și, în continuare, propune să se treacă la punctul VI al ordinii de zi suplimentată: alegerea
Preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie, august, septembrie 2019, propunând prezentarea documentelor care
justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, inițiatorul Proiectului de hotărâre prezintă plenului Consiliului local Referatul de
aprobare înregistrat sub nr. 3601/24.06.2019, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea
alegerii Preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie, august, septembrie 2019.
În continuare dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 3600/24.06.2019 privind aprobarea
alegerii Preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie, august, septembrie 2019.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul președinților comisiilor de specialitate ale consiliului local, în vederea
prezentării rapoartelor de avizare ale proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele comisiei de specialitate pentru probleme juridice și
de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 3647/25.06.2019, prin care se constată îndeplinite
condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45
alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, modificată şi
completată.
Se înscrie la cuvânt dl Vasile VIȘAN, președintele comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, care dă citire Raportului de
avizare înregistrat sub nr. 3654/25.06.2019, prin care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune
Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dl viceprimar, Iulian MARIN, care, în lipsa dnei consilier, Marijana BOTEA, președintele
comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie
socială, protecţie copii, tineret şi sport, dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr.3661/25.06.2019, în care se
constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre
iniţiat, în temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
republicată, modificată şi completată.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile aprilie, mai și iunie 2019, dl consilier, Iulian MARIN,
solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru propuneri și dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, propune pentru funcția de Președinte de ședință pentru lunile iulie, august,
septembrie 2019 pe dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ.
Dl consilier, Ionel TĂNASE, propune pentru funcția de Președinte de ședință pentru lunile iulie, august,
septembrie 2019 pe dl consilier, Georgică CONSTANTIN.
Nemaifiind amendamente, alte discuţii, sau alte propuneri, dl Iulian CERNEA, președintele de ședință, supune
la vot proiectul de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie, august, septembrie 2019 în
ordinea propunerilor și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.29/25.06.2019 cu 10 voturi pentru, 1 abținere (Alexandrina TRUȘCĂ) și 0 voturi împotrivă din totalul de 11
consilieri locali prezenţi din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.
Epuizându-se ordinea de zi aprobată, preşedintele de şedinţă, dl Iulian MARIN, propune să se treacă la discutarea
unor probleme diverse, invitând pe participanţii la prezenta sedinţă a Consiliului local să se înscrie la cuvânt în vederea
prezentării eventualelor probleme, care vor fi supuse dezbaterilor în plen, constată că s-au înscris la cuvânt Iulian
MARIN, Ionel TĂNASE, Vasile VIȘAN și Iulian GEAMBAȘU, apoi dă cuvântul primului înscris.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, primul înscris la cuvânt, prezintă în plenul Consiliului Local situația transmisă de
S.C. ECOAQUA S.A. privind abonații care, deși sunt branșați la sistemul local de distribuție al apei potabile nu au
înregistrat vreun consum.
Dl consilier, Ionel TĂNASE, al doilea înscris la cuvânt, dorește să fie informat despre momentul când se vor
începe lucrările de execuție pentru obiectivul aprobat: „Modernizare străzi în comuna Șoldanu…” ce se realizează
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prin PNDL 2.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, aduce la cunoștință consiliului că toate documentele sunt gata, că în ședința de
astăzi s-a rectificat bugetul local și pentru posibilitatea efectuării unor plăți către Inspectoratul Județean în Construcții
Călărași, respectiv cotele legale privind inspecția statului în construcții, că știe de la Contractor că în acest moment
are în execuție o lucrare similară la comuna Șpanțov și că urmează să emită ordinul de începere.
Dl consilier, Vasile VIȘAN, al treilea înscris la cuvânt, întreabă dacă Primăria comunei Șoldanu deține hărți cu
drumurile vicinale și dacă pentru aceste drumuri sunt ececutate documentații de înscriere în Cartea Funciară.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, afirmă că primăria comunei Șoldanu nu deține hărți cu aceste drumuri și că
informații pot fi obținute de la I.I. CONSTANTIN Mihai.
Dl consilier, Vasile VIȘAN, atrage atenția executivului că aproape toți cetățenii riverani str.Nicolae Dobrițoiu șiau amplasat gardurile ce delimitează proprietățile pe domaniul public și că vegetația din aliniamentul stradal nu-i
permite să se deplaseze cu utilajele agricole. De asemenea înștiințează că riveranii sunt foarte reticenți la ideea de a
toaleta aceste aliniamente plantate.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, afirmă că se va verifica.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, întreabă dacă s-au extins toți riveranii în str. Nicolae Dobrițoiu.
Dl consilier, Vasile VIȘAN, confirmă că toți și că are probleme cu aceștia.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, al patrulea înscris la cuvânt, informează Consiliul Local că există posibilitatea
depunerii la Compania Națională de Investiții – CNI a unei solicitări pentru construirea unui sediu nou pentru Primărie
și Consiliu Local.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, întreabă dacă există locație unde să se desfășoare activitatea administrativă
a comunei.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, înștiințează că Primăria și Consiliul Local își pot desfășura activitatea temporar
în Căminul cultural din satul Șoldanu.
Dl consilier, Ionel TĂNASE, întreabă dacă cheltuielile pentru construirea unui nou sediu sunt suportate de CNI.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, precizează că CNI va realiza execuția din bugetul de stat, cheltuielile cu
proiectarea și lucrările de desființare fiind în sarcina Comunei Șoldanu. De asemenea, înștiințează Consiliul Local că
a fost emis Certificatul de urbanism pentru desființarea clădirii Căminului cultural din satul Negoești deoarece niciun
efort de accesare a unor fonduri pentru consolidare-reparare-modernizare nu a fost cu succes.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, întreabă dacă se va construi un alt edificiu pentru cămin cultural în locul
celui desființat.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, arată că nu și că poate, cel mult să se înființeze o grădină de vară.
Dl consilier, Costel ILIE, propune să se aibă în vedere construirea unei scene acoperite, cu tribună.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, face cunoscut că din data de 03 iulie se va începe colectarea selectivă a deșeurilor
reciclabile: în fiecare a doua și a patra miercuri din lună.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, arată de ce distribuirea pubeleror se desfășoară așa lent.
Dl consilier, Georgică CONSTANTIN, e de părere că cetățenii trebuie învățați/obișnuiți să depună selectiv.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, explică Consiliului local de ce încă nu funcționează sistemul de supraveghere
video: nu a fost aprobat de către S.C. ENEL ELECTRICA DOBROGEA consumul paușal pentru camerele de luat
vederi.
În încheiere, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Consiliuului local Notificarea sa privind efectuarea unei zile
din concediul de odihnă aferent anului 2019.
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Nemaifiind și alte înscrieri la cuvânt, după epuizarea problemelor înscrise pe ordinea de zi, dl preşedinte
de şedinţă, consilier local, Iulian MARIN, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei
Șoldanu, judeţul Călăraşi, din data de 25 iunie 2019 și mulțumește tuturor celor prezenţi pentru participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi, data de 29 mai2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local, Iulian MARIN
ÎNTOCMIT:
Secretar comuna Şoldanu,

............................

Traian HULEA

............................
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