ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

Nr.1887 din 31.03.2020

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 25 februarie 2020, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi,
convocată conform prevederilor art.133 şi art.134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul Administrativ, de către dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prin Dispoziţia nr.45 din 19 februarie 2020 și
prin Convocatorul nr.1001 din 20 februarie 2020.
Potrivit dispoziţiilor art.137 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, Secretarul general al Comunei Șoldanu, dl Traian HULEA, procedează la verificarea prezenţei
consilierilor locali la şedinţă şi constată că din totalul de 13 consilieri locali în evidenţă sunt prezenţi 13 consilieri,
astfel ședinţa este legal constituită.
La şedinţă mai participă dl Iulian GEAMBAȘU, Primarul Comunei Șoldanu și dl Traian HULEA, Secretarul
general al Comunei Șoldanu.
Ținând seama de dispoziţiile art.138 alin.(15) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, înaintea dezbaterii şi aprobării proiectului ordinii de zi al prezentei şedinţe a Consiliului Local Şoldanu,
Secretarul general al comunei prezintă consilierilor locali procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local din
data de 31 ianuarie 2020.
Întrucât nu se înregistrează obiecţiuni motivate asupra conţinutului procesului-verbal, potrivit dispoziţiilor art.138
alin.(15) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Secretarul general al
Comunei Șoldanu solicită supunerea spre aprobare a Procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local
al Comunei Şoldanu din data de 31 ianuarie 2020, președintele de ședință ales pentru lunile ianuarie, februarie și
martie 2020, dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, solicită consiliului să-și exprime votul, iar în urma votului,
constată că procesul-verbal este aprobat cu votul pentru al 13 consilieri, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din totalul
de 13 consilieri locali prezenţi, din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local, apoi este semnat de
președintele de ședință din luna ianuarie 2020, dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ și de Secretarul gneral al
comunei.
În continuare, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, dă citire proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 25
februarie 2020:
I. Aprobarea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2020 la comuna Șoldanu, județul Călărași;
II. Aprobarea propunerii privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei
Șoldanu, județul Călărași, pe anul 2019;
III. Aprobarea inițierii procedurii de vânzare a imobilului compus din clădire C1 – Grajd, în suprafaţă construită de
699,00 mp și teren aferent, în suprafaţă de 1074,00 mp, situat în intravilanul satului Șoldanu, cvartal 1, parcela
1/10, nr. cadastral 20581, aparţinând domeniului privat al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, administrat de
Consiliul Local al Comunei Șoldanu;
IV. Aprobarea inițierii procedurii de vânzare a imobilului compus din clădire C1 – Magazie, în suprafaţă construită
de 553,45 mp și teren aferent, în suprafaţă de 862,00 mp, situat în intravilanul satului Șoldanu, cvartal 1, parcela
1/5, nr. cadastral 20588, aparţinând domeniului privat al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, administrat de
Consiliul Local al Comunei Șoldanu;
V. Aprobarea organizării manifestărilor dedicate zilei de 1 martie 2020, ziua Mărțișorului și de 8 martie 2020, Ziua
femeii, în Comuna Șoldanu, județul Călărași,
apoi propune Consiliului local introducerea în ordinea de zi a unor noi puncte, menționând că proiectele de hotărâre
sunt însoțite, potrivit prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, de referatele de aprobare ale inițiatorului, de rapoartele compartimentelor de
specialitate și de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Șoldanu:
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VI. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Construire și dotare sediu
primarie în sat Șoldanu, comuna Șoldanu, județul Călărași”;
VII. Aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții “Amenajare alei pietonale, amplasare
mobilier urban și articole fitness de exterior în Parcul Negoești”, comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi.
Respectând dispoziţiile art.135 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, dl
primar, Iulian GEAMBAȘU, supune votului membrilor Consiliului local suplimentarea ordinii de zi, constată că a
fost aprobată cu 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, apoi solicită Consiliului local exprimarea votului
pentru ordinea de zi suplimentată și constată că a fost aprobată cu 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă,
faţă de 13 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 Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, dna Alexandrina TRUȘCĂ,
solicită consilierilor să facă propuneri şi pentru dezbaterea altor probleme curente care să fie înscrise la ordinea de zi.
Nefiind propuneri care să fie înscrise în ordinea de zi, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile ianuarie, februarie
și martie 2020, dna Alexandrina TRUȘCĂ, abordează punctul I al ordinii de zi: aprobarea Programului anual de
achiziții publice pentru anul 2020 la comuna Șoldanu, județul Călărași, 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 cu nr. înregistrat cu nr. 963 din 19.02.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care
propune aprobarea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2020 la comuna Șoldanu, județul Călărași.
În continuare, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 949 din 19.02.2020 privind
aprobarea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2020 la comuna Șoldanu, județul Călărași, apoi Raportul
de specialitate nr. nr. 1096 din 25.02.2020, referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual de
achiziții publice pentru anul 2020 la comuna Șoldanu, județul Călărași, 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. 1117 din 25.02.2020, prin care se constată
îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în
temeiul art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Se înscrie la cuvânt dl Marian DIVAN, 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. 1126 din 25.02.2020, prin care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se
propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.136 alin.(1) coroborate art.139
alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Se înscrie la cuvânt dna 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. 1135 din 25.02.2020, în care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se
propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.136 alin.(1) coroborate art.139
alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, dna Alexandrina
TRUȘCĂ, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl Traian HULEA, secretarul general al Comunei Șoldanu precizează că hotărârea privind aprobarea Programului
anual de achiziții publice pentru anul 2020 la comuna Șoldanu, județul Călărași, poate fi adoptată cu majoritate
absolută, respectiv 7 voturi pentru [majoritate absolută cf. Art.5 lit.cc) din Codul administrativ (primul număr natural
strict mai mare decât jumătate din totalul membrilor în funcție ai consiliului local)].
Dl consilier, Ion BUCUR, atenționează asupra posibilității demarării și nefinalizării planului.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, precizează că investiție se propune a se realiza din fonduri decontate de la achiziția
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buldoexcavatorului.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, propune ca în spațiun rămas liber în Parcul Negoești să se construiască o
terasă de vară.
Dl consilier, Ionel TĂNASE, atenționează că terasa propusă e prea aproape de școala Negoești. Mai bine s-ar
construi o grădiniță.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, face cunoscut că nu e fezabilă construirea unei grădinițe, deoarece în Negoești
sunt puțini copii de vârstă preșcolară. De asemenea, recunoaște că există riscul să se construiască clădire de dispensar
medical uman, dar să nu vină doctori. Doar dacă e modern, poate deveni atractiv.
Dna consilier, Marijana BOTEA, arată că, din statistici, 53% dintre localitățile rurale nu au medici.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, susține că această investiție e doar o propunere și că aprobarea este a Consiliului
local. Nu ar fi exclus să putem aduce un centru de permanență, ca la Plătărești. Au fost solicitări de la salvare. Dacă
ar fi fost locație pentru sediu.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, crede că ar fi fost bună și o piață.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, nu crede că e oportună pentru colectivitate pentru că nu se mai produce în comună.
Nemaifiind amendamente, discuţii sau propuneri, dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele de ședință, supune la
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2020 la comuna
Șoldanu, județul Călărași și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.15/25.02.2020 cu 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din totalul de 13 consilieri locali prezenţi,
din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, dna Alexandrina
TRUȘCĂ, propune să se treacă la punctul II al ordinii de zi: aprobarea propunerii privind evaluarea performanțelor
profesionale individuale ale secretarului comunei Șoldanu, județul Călărași, pe anul 2019, 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 cu nr. 968 din 19.02.2020, prin care propune aprobarea propunerii privind evaluarea
performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei Șoldanu, județul Călărași, pe anul 2019.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 966 din
19.02.2020 pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului
comunei Șoldanu, județul Călărași, pe anul 2019, apoi Raportul de specialitate nr. 1097 din 25.02.2020, referitor la
proiectul de hotărâre pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
secretarului comunei Șoldanu, județul Călărași, pe anul 2019, 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. 1118 din 25.02.2020, prin care se constată
îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în
temeiul art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Se înscrie la cuvânt dl Marian DIVAN, 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. 1127 din 25.02.2020, prin care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se
propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.136 alin.(1) coroborate art.139
alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Se înscrie la cuvânt dna 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. 1136 din 25.02.2020, în care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se
propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.136 alin.(1) coroborate art.139
alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
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În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, dna Alexandrina
TRUȘCĂ, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl Traian HULEA, secretarul general al Comunei Șoldanu precizează că evaluarea pentru anul 2019 se realizează
după prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici și că hotărârea privind aprobarea propunerii
privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei Șoldanu, județul Călărași, pe anul
2019, poate fi adoptată cu majoritate absolută, respectiv 7 voturi pentru [majoritate absolută cf. Art.5 lit.cc) din Codul
administrativ (primul număr natural strict mai mare decât jumătate din totalul membrilor în funcție ai consiliului
local)].
Nefiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele de ședință, supune la
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii privind evaluarea performanțelor profesionale individuale
ale secretarului comunei Șoldanu, județul Călărași, pe anul 2019 și constată că a fost adoptată hotărârea
Consiliului local al comunei Șoldanu nr.16/31.01.2020 cu 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din
totalul de 13 consilieri locali prezenţi în sală, din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, dna Alexandrina
TRUȘCĂ, propune să se treacă la punctul III al ordinii de zi: aprobarea inițierii procedurii de vânzare a imobilului
compus din clădire C1 – Grajd, în suprafaţă construită de 699,00 mp și teren aferent, în suprafaţă de 1074,00 mp,
situat în intravilanul satului Șoldanu, cvartal 1, parcela 1/10, nr. cadastral 20581, aparţinând domeniului privat al
comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, administrat de Consiliul Local al Comunei Șoldanu, 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 cu nr. 970 din 19.02.2020, prin care propune aprobarea inițierii procedurii de vânzare a imobilului
compus din clădire C1 – Grajd, în suprafaţă construită de 699,00 mp și teren aferent, în suprafaţă de 1074,00 mp,
situat în intravilanul satului Șoldanu, cvartal 1, parcela 1/10, nr. cadastral 20581, aparţinând domeniului privat al
comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, administrat de Consiliul Local al Comunei Șoldanu.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 969 din
19.02.2020 privind aprobarea inițierii procedurii de vânzare a imobilului compus din clădire C1 – Grajd, în suprafaţă
construită de 699,00 mp și teren aferent, în suprafaţă de 1074,00 mp, situat în intravilanul satului Șoldanu, cvartal 1,
parcela 1/10, nr. cadastral 20581, aparţinând domeniului privat al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, administrat de
Consiliul Local al Comunei Șoldanu, apoi raportul de specialitate nr.1098 din 25.02.2020 proiectul de hotărâre privind
aprobarea inițierii procedurii de vânzare a imobilului compus din clădire C1 – Grajd, în suprafaţă construită de 699,00
mp și teren aferent, în suprafaţă de 1074,00 mp, situat în intravilanul satului Șoldanu, cvartal 1, parcela 1/10, nr.
cadastral 20581, aparţinând domeniului privat al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, administrat de Consiliul Local
al 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. 1119 din 25.02.2020, prin care se constată
îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în
temeiul art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Se înscrie la cuvânt dl Marian DIVAN, 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. 1128 din 25.02.2020, prin care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se
propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.136 alin.(1) coroborate art.139
alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Se înscrie la cuvânt dna 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. 1137 din 25.02.2020, în care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se
propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.136 alin.(1) coroborate art.139
alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, dna Alexandrina
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TRUȘCĂ, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre
iniţiat.
Dl Traian HULEA, secretarul general al Comunei Șoldanu precizează că hotărârea privind aprobarea inițierii
procedurii de vânzare a imobilului compus din clădire C1 – Grajd, în suprafaţă construită de 699,00 mp și teren
aferent, în suprafaţă de 1074,00 mp, situat în intravilanul satului Șoldanu, cvartal 1, parcela 1/10, nr. cadastral 20581,
aparţinând domeniului privat al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, administrat de Consiliul Local al Comunei
Șoldanu, poate fi adoptată cu majoritate legală: 9 voturi [majoritate calificată cf. Art.5 lit.dd) din Codul administrativ
(primul numar natural care este mai mare decat valoarea numerica rezultata in urma aplicarii fractiei/procentului
stabilite/stabilit prin lege la totalul membrilor organului colegial stabilit in conditiile legii)].
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, precizează că motivul principal al propunerii este datorat avansării stării de
degradare a imobilului și că nu sunt solicitări încă.
Dl consilier, Ionel TĂNASE, punctează că e vorba de construcție și terenul aferent și că s-a încercat concesionarea
dar nu s-a finalizat.
Dl consilier, Georgică CONSTANTIN, dorește să știe valoarea de plecare a licitației.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, aduce la cunoștință că raportul de evaluare se va realiza după aprobarea prin
hotărâre a inițierii procedurii.
Dl consilier, Georgică CONSTANTIN, declară că are un interes în această procedură și părăsește sala.
Dl consilier, Ion BUCUR, declară că are un interes în această procedură și părăsește sala.
Nemaifiind amendamente, alte discuţii sau propuneri, dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele de ședință, supune
la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de vânzare a imobilului compus din clădire C1 –
Grajd, în suprafaţă construită de 699,00 mp și teren aferent, în suprafaţă de 1074,00 mp, situat în intravilanul satului
Șoldanu, cvartal 1, parcela 1/10, nr. cadastral 20581, aparţinând domeniului privat al comunei Șoldanu, judeţul
Călăraşi, administrat de Consiliul Local al Comunei Șoldanu și 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.139 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
consemnând 7 voturi pentru, 4 abțineri (MUSTĂȚEA Valeriu, ANDREIAȘ Iulian-Marius, CIOBANU
Ciprian-Florin, CERNEA Iulian) 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 ales pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, dna Alexandrina
TRUȘCĂ, propune să se treacă la punctul IV al ordinii de zi: aprobarea inițierii procedurii de vânzare a imobilului
compus din clădire C1 – Magazie, în suprafaţă construită de 553,45 mp și teren aferent, în suprafaţă de 862,00 mp,
situat în intravilanul satului Șoldanu, cvartal 1, parcela 1/5, nr. cadastral 20588, aparţinând domeniului privat al
comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, administrat de Consiliul Local al Comunei Șoldanu, 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 cu nr. 972 din 19.02.2020, prin care propune aprobarea inițierii procedurii de vânzare a imobilului
compus din clădire C1 – Magazie, în suprafaţă construită de 553,45 mp și teren aferent, în suprafaţă de 862,00 mp,
situat în intravilanul satului Șoldanu, cvartal 1, parcela 1/5, nr. cadastral 20588, aparţinând domeniului privat al
comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, administrat de Consiliul Local al Comunei Șoldanu.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 971 din
19.02.2020 privind aprobarea inițierii procedurii de vânzare a imobilului compus din clădire C1 – Magazie, în
suprafaţă construită de 553,45 mp și teren aferent, în suprafaţă de 862,00 mp, situat în intravilanul satului Șoldanu,
cvartal 1, parcela 1/5, nr. cadastral 20588, aparţinând domeniului privat al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi,
administrat de Consiliul Local al Comunei Șoldanu, apoi raportul de specialitate nr.1099 din 25.02.2020 la proiectul
de hotărâre aprobarea inițierii procedurii de vânzare a imobilului compus din clădire C1 – Magazie, în suprafaţă
construită de 553,45 mp și teren aferent, în suprafaţă de 862,00 mp, situat în intravilanul satului Șoldanu, cvartal 1,
parcela 1/5, nr. cadastral 20588, aparţinând domeniului privat al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, administrat de
Consiliul Local al 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.
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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. 1120 din 25.02.2020, prin care se
constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre
iniţiat, în temeiul art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Se înscrie la cuvânt dl Marian DIVAN, 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. 1129 din 25.02.2020, prin care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se
propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.136 alin.(1) coroborate art.139
alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Se înscrie la cuvânt dna 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. 1138 din 25.02.2020, în care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se
propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.136 alin.(1) coroborate art.139
alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, dna Alexandrina
TRUȘCĂ, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl Traian HULEA, secretarul general al Comunei Șoldanu precizează că hotărârea privind aprobarea inițierii
procedurii de vânzare a imobilului compus din clădire C1 – Magazie, în suprafaţă construită de 553,45 mp și teren
aferent, în suprafaţă de 862,00 mp, situat în intravilanul satului Șoldanu, cvartal 1, parcela 1/5, nr. cadastral 20588,
aparţinând domeniului privat al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, administrat de Consiliul Local al Comunei
Șoldanu, poate fi adoptată cu majoritate legală: 9 voturi [majoritate calificată cf. Art.5 lit.dd) din Codul administrativ
(primul numar natural care este mai mare decat valoarea numerica rezultata in urma aplicarii fractiei/procentului
stabilite/stabilit prin lege la totalul membrilor organului colegial stabilit in conditiile legii)].
Dl consilier, Georgică CONSTANTIN, declară că are un interes în această procedură și părăsește sala.
Dl consilier, Ion BUCUR, declară că are un interes în această procedură și părăsește sala.
Nemaifiind amendamente, alte discuţii sau propuneri, dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele de ședință, supune
la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de vânzare a imobilului compus din clădire C1 –
Magazie, în suprafaţă construită de 553,45 mp și teren aferent, în suprafaţă de 862,00 mp, situat în intravilanul
satului Șoldanu, cvartal 1, parcela 1/5, nr. cadastral 20588, aparţinând domeniului privat al comunei Șoldanu,
judeţul Călăraşi, administrat de Consiliul Local al Comunei Șoldanu și 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.139 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
consemnând 7 voturi pentru, 4 abțineri (MUSTĂȚEA Valeriu, ANDREIAȘ Iulian-Marius, CIOBANU
Ciprian-Florin, CERNEA Iulian) 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 ales pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, dna Alexandrina
TRUȘCĂ, propune să se treacă la punctul V, al ordinii de zi: aprobarea organizării manifestărilor dedicate zilei de 1
martie 2020, ziua Mărțișorului și de 8 martie 2020, Ziua femeii, în Comuna Șoldanu, județul Călărași, 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 cu nr. 974 din 19.02.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea
organizării manifestărilor dedicate zilei de 1 martie 2020, ziua Mărțișorului și de 8 martie 2020, Ziua femeii, în
Comuna Șoldanu, județul Călărași.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr.973 din
19.02.2020 privind aprobarea organizării manifestărilor dedicate zilei de 1 martie 2020, ziua Mărțișorului și de 8
martie 2020, Ziua femeii, în Comuna Șoldanu, județul Călărași, apoi Raportul de specialitate nr. 1100 din 25.02.2020,
referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării manifestărilor dedicate zilei de 1 martie 2020, ziua
Mărțișorului și de 8 martie 2020, Ziua femeii, în Comuna Șoldanu, județul Călărași, 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
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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. 1121 din 25.02.2020, prin care se constată
îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în
temeiul art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Se înscrie la cuvânt dl Marian DIVAN, 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. 1130 din 25.02.2020, prin care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se
propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.136 alin.(1) coroborate art.139
alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Se înscrie la cuvânt dna 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. 1139 din 25.02.2020, în care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se
propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.136 alin.(1) coroborate art.139
alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
În continuare, președintele de ședință ales pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, dna Alexandrina
TRUȘCĂ, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl Traian HULEA, secretarul general al Comunei Șoldanu precizează că hotărârea privind aprobarea organizării
manifestărilor dedicate zilei de 1 martie 2020, ziua Mărțișorului și de 8 martie 2020, Ziua femeii, în Comuna Șoldanu,
județul Călărași, poate fi adoptată cu majoritate absolută, respectiv 7 voturi pentru [majoritate absolută cf. Art.5 lit.cc)
din Codul administrativ (primul număr natural strict mai mare decât jumătate din totalul membrilor în funcție ai
consiliului local)].
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, aduce la cunoștința consiliului ofertele primite, însumând 12500 lei, pentru zilele
de 01 martie – ziua mărțișorului, 05 martie – școala altfel și 08 martie - ziua femeii. De asemenea, face cunoscută și
adresa DSP Călărași referitoare la noul coronavirus.
Nemaifiind amendamente, alte discuţii sau propuneri, dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele de ședință, supune
la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării manifestărilor dedicate zilei de 1 martie 2020, ziua
Mărțișorului și de 8 martie 2020, Ziua femeii, în Comuna Șoldanu, județul Călărași și constată că a fost adoptată
hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.17/25.02.2020 cu 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi
împotrivă din totalul de 13 consilieri locali prezenţi în sală, din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentrru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, dna Alexandrina
TRUȘCĂ, propune să se treacă la punctul VI, suplimentar, al ordinii de zi: aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiții ,,Construire și dotare sediu primarie în sat Șoldanu, comuna Șoldanu, județul Călărași”,
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 cu nr. 1106 din 25.02.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Construire și dotare sediu primarie în sat Soldanu,
comuna Soldanu, județul Călărași”.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr 1102 din
25.02.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Construire și dotare sediu
primarie în sat Soldanu, comuna Soldanu, județul Călărași”, apoi Raportul de specialitate nr. 1110 din 25.02.2020,
referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
,,Construire și dotare sediu primarie în sat Soldanu, comuna Soldanu, județul Călărași”, 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. 1122 din 25.02.2020, prin care se constată
îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în
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temeiul art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Se înscrie la cuvânt dl Marian DIVAN, 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. 1131 din 25.02.2020, prin care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se
propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.136 alin.(1) coroborate art.139
alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Se înscrie la cuvânt dna 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. 1140 din 25.02.2020, în care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se
propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.136 alin.(1) coroborate art.139
alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
În continuare, președintele de ședință ales pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, dna Alexandrina
TRUȘCĂ, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl Traian HULEA, secretarul general al Comunei Șoldanu precizează că hotărârea privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Construire și dotare sediu primarie în sat Șoldanu, comuna Șoldanu,
județul Călărași”, poate fi adoptată cu majoritate absolută, respectiv 7 voturi pentru [majoritate absolută cf. Art.5
lit.cc) din Codul administrativ (primul număr natural strict mai mare decât jumătate din totalul membrilor în funcție
ai consiliului local)], apoi prezintă consiliului succesiunea hotărârilor ce trebuie adoptate pentru implementarea unor
noi investiții.
Nefiind amendamente, alte discuţii sau propuneri, dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele de ședință, supune la
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Construire
și dotare sediu primarie în sat Șoldanu, comuna Șoldanu, județul Călărași” și constată că a fost adoptată hotărârea
Consiliului local al comunei Șoldanu nr.18/25.02.2020 cu 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din
totalul de 13 consilieri locali prezenţi în sală, din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentrru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, dna Alexandrina
TRUȘCĂ, propune să se treacă la punctul VII, suplimentar, al ordinii de zi: aprobarea necesității și oportunității
realizării obiectivului de investiții „Amenajare alei pietonale, amplasare mobilier urban și echipamente fitness de
exterior în Parcul Negoești”, comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi, 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 cu nr. 1114 din 25.02.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea
necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții „Amenajare alei pietonale, amplasare mobilier urban și
echipamente fitness de exterior în Parcul Negoești”, comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr 1113 din
25.02.2020 privind aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții “Amenajare alei pietonale,
amplasare mobilier urban și articole fitness de exterior în Parcul Negoești”, comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi, apoi
Raportul de specialitate nr. 1115 din 25.02.2020, referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea necesității și
oportunității realizării obiectivului de investiții „Amenajare alei pietonale, amplasare mobilier urban și echipamente
fitness de exterior în Parcul Negoești”, comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi, 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. 1123 din 25.02.2020, prin care se constată
îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în
temeiul art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Se înscrie la cuvânt dl Marian DIVAN, 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. 1132 din 25.02.2020, prin care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se
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propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.136 alin.(1) coroborate
art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
Administrativ.
Se înscrie la cuvânt dna 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. 1141 din 25.02.2020, în care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se
propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.136 alin.(1) coroborate art.139
alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
În continuare, președintele de ședință ales pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, dna Alexandrina
TRUȘCĂ, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl Traian HULEA, secretarul general al Comunei Șoldanu precizează că hotărârea privind aprobarea necesității și
oportunității realizării obiectivului de investiții „Amenajare alei pietonale, amplasare mobilier urban și echipamente
fitness de exterior în Parcul Negoești”, comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi, poate fi adoptată cu majoritate absolută,
respectiv 7 voturi pentru [majoritate absolută cf. Art.5 lit.cc) din Codul administrativ (primul număr natural strict mai
mare decât jumătate din totalul membrilor în funcție ai consiliului local)].
Nefiind amendamente, alte discuţii sau propuneri, dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele de ședință, supune la
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții „Amenajare
alei pietonale, amplasare mobilier urban și echipamente fitness de exterior în Parcul Negoești”, comuna Şoldanu,
judeţul Călăraşi și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.19/25.02.2020
cu 11 voturi pentru, 2 abțineri (Valeriu MUSTĂȚEA și Iulian-Marius ANDREIAȘ) și 0 voturi împotrivă din
totalul de 13 consilieri locali prezenţi în sală, din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.
Epuizându-se ordinea de zi aprobată, preşedintele de şedinţă, dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, propune să se
treacă la discutarea unor probleme diverse, invitându-i pe participanţii la prezenta ședinţă a Consiliului local să se
înscrie la cuvânt în vederea prezentării eventualelor probleme, care vor fi supuse dezbaterilor în plen, constată că sau înscris la cuvânt dl primar, Iulian GEAMBAȘU, dnii consilieri, Ionel TĂNASE, Ion BUCUR și Valeriu
MUSTĂȚEA, apoi dă cuvântul primului înscris.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, primul înscris la cuvânt, notifică consiliul asupra intenției sale de a efectua 2 zile
restante din concediul de odihnă aferent anului 2019 în perioada următoare, aproximativ în 26.02.2020 și 20.03.2020.
Consiliul local ia act, în unanimitate despre noptificarea dlui primar.
Dl consilier, Ionel TĂNASE, al doilea înscris la cuvânt, întreabă dacă s-au prevăzut sume în bugetul local aferent
anului 2020 pentru măsuri de prevenire a infecțiilor cu noul coronavirus.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, confirmă că nu au fost alocate sume în acest scop.
Dl secretar general, Traian HULEA, precizează că încă nu există prevederi legale referitor la acest subiect, dar
probabil că urmează.
Dl consilier, Ion BUCUR, al treilea înscris la cuvânt, atrage din nou atenția asupra faptului că se depun deșeuri
menajere la Cantonul Negoești, peste calea ferată
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, propune să se amplaseze în zonă camere de luat vederi.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, afirmă că încă nu sunt recalmații punctuale pe acest subiect.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, al patrulea înscris la cuvânt, întreabă dacă au fost reglate camerele de luat
vederi.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, precizează că se va extinde rețeaua cu încă 7 camere de luat vederi, printre noile
amplasamente fiind cimitirele, groapa de gunoi de „la răcoare”, parcul Negoești.
Dl consilier, Iulian CERNEA, propune amplasarea uneia și în spatele grădinioței din Șoldanu.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, comunică, că, din păcate, nu avem o persoană din aparatul de specialitate să
urmărească continuu înregistrările. Aduce la cunoștință că două dintre camerele noi sunt capabile să scaneze numerele
vehiculelor.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, întreabă despre demersurile pentru toaletări/defrișări.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, arată că încă nu s-a acționat. Urmează, după achiziția serviciilor de toaletare.
Dl consilier, Iulian CERNEA, propune înlocuirea ușii stației vechi de așteptare.
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Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, solicită executivului să repare daunele provocate stațiilor de așteptare
noi.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, este de acord că această acțiune reprezintă o necesitate.
Nemaifiind înscrieri la cuvânt, după epuizarea problemelor înscrise pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, dna
consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Șoldanu,
judeţul Călăraşi, din data de 25 februarie 2020 și mulțumește tuturor celor prezenţi pentru participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi, data de 25 februarie 2020.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BMMMMMMMMMBB
Consilier local, Alexandrina TRUȘCĂ
ÎNTOCMIT:
Secretarul general al Comunei Şoldanu,

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

Traian HULEA

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