ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 26 septembrie 2019, 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.309/19.09.2019 și prin
Convocatorul nr.5362/20.09.2019.
Potrivit dispoziţiilor art.137 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, se procedează la verificarea prezenţei consilierilor locali la şedinţă şi se 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
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 comunei prezintă consilierilor locali procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 19
august 2019.
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 comunei Șoldanu
solicită supunerea spre aprobare a Procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei
Şoldanu din data de 19 august 2019, președintele de ședință ales pentru lunile iulie, august și septembrie 2019, dna
Alexandrina TRUȘCĂ, solicită consiliului să-și exprime votul, iar în urma votului, constată că procesul-verbal este
aprobat cu votul pentru al 12 consilieri, 1 abținere (Ion BUCUR) 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 august 2019, dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ și de secretarul comunei.
În continuare, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, dă citire proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 26
septembrie 2019:
I. Aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în septembrie 2019;
II. Aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții “Construire anexă tehnică la Școala
Primară nr.1 Negoești”, comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi;
III. Aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Șoldanu, județul
Călărași;
IV. Aprobarea alegerii Preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2019;
V. Aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții “CONSTRUIRE ȘI DOTARE SEDIU
PRIMĂRIE”, comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi, prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau
Social, subprogramul „Sediu primărie”.
Respectând dispoziţiile art.135 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, dl
primar, Iulian GEAMBAȘU, solicită Consiliului local exprimarea votului pentru ordinea de zi propusă 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
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se vor desfăşura în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile iulie, august și septembrie 2019, dna consilier, Alexandrina
TRUȘCĂ, solicită consilierilor să facă propuneri şi pentru dezbaterea altor probleme curente care să fie înscrise la
ordinea de zi.
Dna consilier, Marijana BOTEA, anunță consiliul asupra unui posibil conflict de interese în care ar intra la
adoptarea unei hotărâri privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții “Construire anexă
tehnică la Școala Primară nr.1 Negoești”, comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi.
Dl secretar al Comunei Șoldanu, precizează că aprobarea acestei investiții nu e de natură patrimonială și că dna
Botea poate, cu permisiunea consiliului, să participe la dezbatere și aprobare.
Nefiind propuneri care să fie înscrise în ordinea de zi, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile iulie, august și
septembrie 2019, dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, abordează punctul I al ordinii de zi: aprobarea rectificării
bugetului local pe anul 2019 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în septembrie 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. 5254 din 13.09.2019, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea
rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în septembrie 2019.
În continuare, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 5253 din 13.09.2019 privind
aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în septembrie 2019, apoi
Raportul de specialitate nr. 5422 din 26.09.2019, întocmit de compartimentul financiar-contabil, privind aprobarea
rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în septembrie 2019, 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. 5449 din 26.09.2019, 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 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. 5456 din 26.09.2019, 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. 5463 din 26.09.2019, 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 iulie, august și septembrie 2019, dna consilier, Alexandrina
TRUȘCĂ, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl Traian HULEA, secretarul Comunei Șoldanu precizează că hotărârea privind aprobarea rectificării bugetului
local pe anul 2019 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în septembrie 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, discuţii sau propuneri, dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele de ședință, supune la vot
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proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în august
2019, și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.41/26.09.2019 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 iulie, august și septembrie 2019, dna consilier, Alexandrina
TRUȘCĂ, propune să se treacă la punctul II al ordinii de zi: aprobarea necesității și oportunității realizării
obiectivului de investiții “Construire anexă tehnică la Școala Primară nr.1 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. 5257 din 13.09.2019, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea
necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții “Construire anexă tehnică la Școala Primară nr.1
Negoești”, comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi.
În continuare dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 5256 din 13.09.2019 aprobarea
necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții “Construire anexă tehnică la Școala Primară nr.1
Negoești”, comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi, apoi Raportul de specialitate nr. 5422 din 26.09.2019, întocmit de
compartimentul urbanism, cadastru și agricultură împreună cu compartrimentul financiar-contabil, privind aprobarea
necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții “Construire anexă tehnică la Școala Primară nr.1
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. 5450 din 26.09.2019, 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 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. 5457 din 26.09.2019, 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 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. 5464 din 26.09.2019, 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 iulie, august și septembrie 2019, dna consilier, Alexandrina
TRUȘCĂ, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl consilier, Ion BUCUR, dorește să afle unde va fi amplasată clădirea.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, răspunde că această clădire va fi amplasată în curtea Școlii nr.1 Negoești, în corp
nou, separat față de clădirea principală destinată învățământului.
Dl consilier, Ion BUCUR, dorește să știe ce suprafață va avea clădirea.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, nu știe exact, dar va aduce la cunoștință.
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Dl Traian HULEA, secretarul Comunei Șoldanu precizează că hotărârea privind aprobarea necesității și
oportunității realizării obiectivului de investiții “Construire anexă tehnică la Școala Primară nr.1 Negoești” 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)].
Nemaifiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele de ședință,
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții
“Construire anexă tehnică la Școala Primară nr.1 Negoești” și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului
local al comunei Șoldanu nr.42/26.09.2019 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 iulie, august și septembrie 2019, dna consilier,
Alexandrina TRUȘCĂ, propune să se treacă la punctul III al ordinii de zi: revizuirea Regulamentului de organizare
și funcționare a Consiliului local al comunei Șoldanu, județul Călărași, solicitând cu acest prilej prezentarea
documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă plenului Consiliului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 5259
din 13.09.2019, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea revizuirii Regulamentului de
organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Șoldanu, județul Călărași.
În continuare dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 5258/13.09.2019 pentru aprobarea
revizuirii Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Șoldanu, județul Călărași, apoi
Raportul de specialitate nr. 5444 din 26.09.2019, întocmit de secretarul comunei Șoldanu pentru aprobarea revizuirii
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Șoldanu, județul Călărași, 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. 5451 din 26.09.2019, 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 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. 5458 din 26.09.2019, 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 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. 5465 din 26.09.2019, 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, dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, președintele de ședință ales pentru lunile iulie, august și
septembrie 2019, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre
iniţiat.
Dl Traian HULEA, secretarul Comunei Șoldanu, aduce la cunoștință consiliului local motivele revizuirii, faptul
că urmează ca, după publicarea în Monitorul Oficial al României al unui model orientativ al regulamentului, prin
ordin de ministru, să procedăm la o actualizare a acestuia, apoi precizează că hotărârea privind revizuirea
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Șoldanu, județul Călărași poate fi adoptată
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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 consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, președintele de ședință,
supune la vot proiectul de hotărâre pentru aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare și funcționare a
Consiliului local al comunei Șoldanu, județul Călărași și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local
al comunei Șoldanu nr.43/26.09.2019 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 iulie, august și septembrie 2019, dna consilier,
Alexandrina TRUȘCĂ, propune să se treacă la punctul IV al ordinii de zi: aprobarea alegerii Preşedintelui de şedinţă
pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2019, solicitând cu acest prilej prezentarea documentelor care
justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă plenului Consiliului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 5261
din 13.09.2019, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea alegerii Preşedintelui de şedinţă
pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2019.
În continuare dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 5260 din 13.09.2019 privind
aprobarea alegerii Preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2019, apoi Raportul de
specialitate nr. 5445 din 26.09.2019, întocmit de secretarul comunei Șoldanu pentru aprobarea aprobarea alegerii
Preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2019, 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. 5452 din 26.09.2019, 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 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. 5459 din 26.09.2019, 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 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. 5466 din 26.09.2019, 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, dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, președintele de ședință ales pentru lunile iulie, august și
septembrie 2019, propune ca președinte de ședință al Consiliului Local al Comunei Șoldanu pentru lunile octombrie,
noiembrie și decembrie 2019 să fie ales dl consilier Georgică CONSTANTIN și solicită consilierilor locali înscrierea
la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl Traian HULEA, secretarul Comunei Șoldanu precizează că hotărârea privind aprobarea alegerii Preşedintelui
de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2019 poate fi adoptată cu majoritate simplă, respectiv 7
voturi pentru raportat la cvorumul de astăzi [majoritate simplă cf. Art.5 lit.ee) din Codul administrativ (primul număr
natural mai mare decat jumatate din totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia
indeplinirii cvorumului)].
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Nemaifiind amendamente, alte discuţii sau propuneri, dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, președintele de
ședință, supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea alegerii dlui Georgică CONSTANTIN în funcția de
Preşedinte de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2019 și constată că a fost adoptată
hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.44/26.09.2019 cu 12 voturi pentru, 1 abținere (Georgică
CONSTANTIN) 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 iulie, august și septembrie 2019, dna consilier,
Alexandrina TRUȘCĂ, propune să se treacă la punctul V al ordinii de zi: aprobarea necesității și oportunității
realizării obiectivului de investiții “CONSTRUIRE ȘI DOTARE SEDIU PRIMĂRIE”, comuna Şoldanu, judeţul
Călăraşi, prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, subprogramul „Sediu primărie”,
solicitând cu acest prilej prezentarea documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă plenului Consiliului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 5263
din 13.09.2019, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea necesității și oportunității
realizării obiectivului de investiții “CONSTRUIRE ȘI DOTARE SEDIU PRIMĂRIE”, comuna Şoldanu, judeţul
Călăraşi, prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, subprogramul „Sediu primărie”.
În continuare dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 5262 din 13.09.2019 privind
aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții “CONSTRUIRE ȘI DOTARE SEDIU
PRIMĂRIE”, comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi, prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social,
subprogramul „Sediu primărie”, apoi Raportul de specialitate nr. 5446 din 26.09.2019, întocmit de compartimentele
de specialitate urbanism, cadastru și agricultură, respectiv financiar-contabil, pentru aprobarea necesității și
oportunității realizării obiectivului de investiții “CONSTRUIRE ȘI DOTARE SEDIU PRIMĂRIE”, comuna Şoldanu,
judeţul Călăraşi, prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, subprogramul „Sediu primărie”,
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. 5453 din 26.09.2019, 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 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. 5460 din 26.09.2019, 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 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. 5467 din 26.09.2019, 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, dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, președintele de ședință ales pentru lunile iulie, august și
septembrie 2019, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre
iniţiat.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, dorește să știe dacă e adevărat că noua clădire va intra în proprietatea comunei.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, confirmă, apoi precizează că demolarea va începe doar după aprobarea investiției
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de către MDRAP.
Dl Traian HULEA, secretarul Comunei Șoldanu precizează că hotărârea privind aprobarea necesității și
oportunității realizării obiectivului de investiții “CONSTRUIRE ȘI DOTARE SEDIU PRIMĂRIE”, comuna Şoldanu,
judeţul Călăraşi, prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, subprogramul „Sediu primărie”
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)].
Nemaifiind amendamente, alte discuţii sau propuneri, dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, președintele de
ședință, supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de
investiții “CONSTRUIRE ȘI DOTARE SEDIU PRIMĂRIE”, comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi, prin Programul
Național de Construcții de Interes Public sau Social, subprogramul „Sediu primărie”și constată că a fost
adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.45/26.09.2019 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.
Epuizându-se ordinea de zi aprobată, preşedintele de şedinţă, dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, propune să se
treacă la discutarea unor probleme diverse, invitând 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 s-au înscris
la cuvânt dl primar, Iulian GEAMBAȘU, dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA și dl consilier, Vasile VIȘAN.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, primul înscris la cuvânt, prezintă consiliului local Acordul de parteneriat pentru
implementarea obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor de ambalaje ce poate fi încheiat de Comuna Șoldanu
pentru valorificarea deșeurilor din ambalaje, apoi solicită consiliului dezbaterea și avizarea acestuia.
Dl consilier, Costel ILIE, dorește să știe cine este în spatele acțiunii.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, precizează că OTR-ul ce și-a oferit serviciile către ADI este SC FINANCIAR
RECYCLING SA, cu sediul în Str. Depozitelor nr.14, Mun. Pitești, județul Argeș.
Dl consilier, Vasile VIȘAN, întreabă dacă cetățeanul, beneficiar al serviciului de salubritate, va resimți pozitiv
această valorificare.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, arată că pentru valorificarea deșeurilor din ambalaje urmează a se trece de la taxa
în lei/persoană/lună la taxa în lei/tonă; explică de ce e nevoie ca banii primiți din valorificare să se reîntoarcă la
bugetul comunei și că aceasta este singura posibilitate legală în acest moment.
În continuare, preşedintele de şedinţă, dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, supune la vot avizarea acordului cu
OTR-ul și constată că avizul favorabil a fost aprobat cu 11 voturi pentru, 2 abțineri (Ion BUCUR și Marian DIVAN)
și 0 voturi împotrivă din totalul de 13 consilieri locali prezenţi în sală, din 13 consilieri în funcție care compun
Consiliul local.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, al doilea înscris la cuvânt, aduce la cunoștință că pe strada Iasomiei s-a crăpat
covorul de beton asfaltic; dacă lucrarea este încă în garanție, solicită să fie convocat executantul pentru remedierea
viciului.
Dl consilier, Vasile VIȘAN, al treilea înscris la cuvânt, propune ca materialele de ședință să fie transmise
consilierilor locali în format electronic, pe e-mail. De asemenea, dorește să afle când va fi funcțional sistemul de
supraveghere video aprobat de consiliu.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, informează că sistemul de supraveghere video este funcțional și că va fi pornit
imediat ce vor fi clarificate diferendele cu Enel Distribuție: așteaptă clarificări de la dl Buzoianu.
Dl consilier, Costel ILIE, știe că merge greu cu dl Buzoianu; propune să se găsească o soluție alternativă.
Dl consilier, Vasile VIȘAN, solicită dlui primar să înștiințeze consiliul despre locul unde se depozitează materialul
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scos de pe străzi, ce conține piatră; a văzut că s-a depus doar pe str. Macului; știe că a fost acuzat că ar fi furat
astfel de material ce conține piatră.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, enționează că a fost informat că dl consilier, Vasile VIȘAN, a luat piatră.
Dl consilier, Vasile VIȘAN, consideră că lucrările de execuție de la prima asfaltare s-au executat rudimentar.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, precizează că din comisia de recepție la terminarea lucrărilor au făcut parte
specialiști în domeniu, inclusiv reprezentantul Inspecției de Stat în Construcții – ISC, persoane ce pot aprecia
profesional calitatea lucrărilor.
Dl consilier, Vasile VIȘAN, întreabă dacă e adevărat că din piatra scoasă acum s-a dus pe terenul de sport de la
Negoești.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, confirmă că a fost dusă cu acordul său.
Nemaifiind și alte 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 26 septembrie 2019 și mulțumește tuturor celor prezenţi pentru participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi, data de 26 septembrie 2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local, Alexandrina TRUȘCĂ

BBBB

BBBBBB
ÎNTOCMIT:
Secretarul comunei Şoldanu,

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

Traian HULEA

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