ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 14 martie 2017, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Șoldanu, judeţul
Călăraşi, convocată conform prevederilor art.39 alin.(3) şi (4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, modificată şi completată, de către Primarul Comunei Șoldanu, dl. Geambaşu Iulian, prin
Dispoziţia nr.186/14 martie 2017 și prin Convocatorul nr.1486 din 14 martie 2017.
Potrivit dispoziţiilor art.40 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 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 12 consilieri, astfel şedinţa este legal constituită. Dl secretar
al comunei comunică membrilor consiliului faptul că dl Divan Marian, consilier al consiliului local al comunei
Șoldanu, lipsește deoarece și-a fracturat un picior și este imobilizat, urmând să comunice consiliului o dovadă a
acestei stări.
La şedinţă mai participă: dl. Geambaşu Iulian – primarul comunei Șoldanu, dl. Hulea Traian – secretar al
comunei Şoldanu și dl Stanciu Dănuț-George-Mădălin, responsabilul cu achizițiile publice din aparatul de
specialitate al primarului comunei Șoldanu.
În conformitate cu prevederile art.35 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, modificată şi completată, dl consilier al Consiliului local al comunei Șoldanu, VIȘAN Vasile, ales în
funcţia de preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni, potrivit HCL Șoldanu nr. 7/31 ianuarie 2017, va
conduce lucrările prezentei şedinţe, fiind a doua lună.
Ținând seama de dispoziţiile art.42 alin.(3) şi (5) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, modificată şi completată şi având în vedere faptul că procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului
local al comunei Șoldanu din data de 28.02.2017 nu a fost încă redactat, acesta nu poate fi prezentat consilierilor
locali înaintea aprobării şi dezbaterii proiectului ordinii de zi al prezentei şedinţe și, pe cale de consecinţă, procesulverbal va fi supus spre aprobare în următoarea sedinţă ordinară a Consiliului local.
În continuare, primarul comunei Şoldanu, dl Geambașu Iulian, arătând caracterul de maximă urgență pentru
rezolvarea intereselor locuitorilor comunei al convocării în ședință de îndată a Consiliului local al comunei Șoldanu,
determinat de termenul de depunere al cererii de înscriere în PNDL (17 martie 2017) dă citire proiectului ordinii de
zi al şedinţei de îndată din data de 14 martie 2017:
I.
Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de achiziție a serviciilor de întocmire a unui studiu
de fezabilitate privind obiectivul “Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi”;
II.

Proiect de hotărâre privind necesitatea și oportunitatea realizării unui proiect prin PNDL – OG 28/2013
pentru “Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi”;

III.

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție
“Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi”;

IV.

Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului “Modernizare străzi în comuna
Şoldanu, judeţul Călăraşi”.

Respectând dispoziţiile art.43 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
modificată şi completată, dl Geambaşu Iulian - primarul comunei, supune votului membrilor Consiliului local
proiectul ordinii de zi al şedinţei de îndată din data de 14 martie 2017, apoi constată că a fost aprobat cu 12 voturi
pentru, faţă de 12 consilieri prezenți, care compun Consiliul local.
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, dl
Vișan Vasile, abordează punctul I al ordinii de zi: aprobarea inițierii procedurii de achiziție a serviciilor de
întocmire a unui studiu de fezabilitate privind obiectivul “Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi”,
solicitând cu acest prilej prezentarea documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dl viceprimar, Marin Iulian, care prezintă plenului Consiliului local referatul de aprobare
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înregistrat sub nr.1470/14.03.2017, elaborat pentru primarul comunei Şoldanu de viceprimarul comunei şi
prin care se propune aprobarea inițierii procedurii de achiziție a serviciilor de întocmire a unui studiu de fezabilitate
privind obiectivul “Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi”.
În continuare, dl viceprimar prezintă proiectului de hotărâre nr.1469/14.03.2016 privind aprobarea inițierii
procedurii de achiziție a serviciilor de întocmire a unui studiu de fezabilitate privind obiectivul “Modernizare străzi
în comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi”, apoi, dl Stanciu Dănuț-George-Mădălin, expert local pe problemele romilor
în cadrul compartimentului dezvoltare comunitară, prezintă raportul de specialitate nr.1485/14.03.2016, întocmit de
compartimentul dezvoltare comunitară, prin care se motivează în drept şi în fapt necesitatea şi oportunitatea
achiziției serviciilor de întocmire a unui studiu de fezabilitate privind obiectivul “Modernizare străzi în comuna
Şoldanu, judeţul Călăraşi”.
Faţă de elementele prezentate, în temeiul art.45 alin.(2) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, modificată şi completată, se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea inițierii
procedurii de achiziție a serviciilor de întocmire a unui studiu de fezabilitate privind obiectivul “Modernizare străzi
în comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi”.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul reprezentanților comisiilor de specialitate în domeniu, în vederea
prezentării rapoartelor de avizare al proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dna Trușcă Alexandrina, președintele comisiei de specialitate pentru probleme juridice și
de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr.1481/14.03.2017, 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 nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată
şi completată.
Se înscrie la cuvânt dl Vișan Vasile, 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.1482/14.03.2017, 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
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dna Botea Marijana, președintele comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi
familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, care dă citire
Raportului de avizare înregistrat sub nr.1483/14.03.2017, 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 nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
Dl președinte de ședință, Vișan Vasile, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în
plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl consilier, Bucur Ion, solicită o informare asupra prețului din devizul general pentru această achiziție.
Dl secretar, Hulea Traian, anunță prețul de deviz pentru această achiziție: 120000 lei.
Dl consilier, Bucur Ion, semnalează o greșală în conținutul proiectului de hotărâre: dorește să se lămurească
cine este inițiatorul proiectului, dl primar sau dl viceprimar?
Dl primar, Geambașu Iulian, indică faptul că inițiatorul proiectului de hotărâre este viceprimarul comunei,
delegat cu atribuțiile primarului pe perioada de concediu legal al primarului.
Dl secretar, Hulea Traian, își asumă viciul de formă și conținut al proiectelor de hotătâre șo solicită
consiliului permisiunea de a îndrepta eroarea, sub semnătură, apoi, având consimțământu acestuia rectifică textul
scris greșit.
Nemaifiind amendamente sau alte discuţii, dl Vișan Vasile, președintele de ședință, supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de achiziție a serviciilor de întocmire a unui studiu de fezabilitate
privind obiectivul “Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi” și constată că a fost adoptată
hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.11/14 martie 2017 cu 12 voturi pentru din totalul de 12
consilieri locali prezenţi din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, Preşedintele de şedinţă, dl Vișan Vasile, propune să se treacă la punctul II al ordinii de zi:
necesitatea și oportunitatea realizării unui proiect prin PNDL – OG 28/2013 pentru “Modernizare străzi în comuna
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Şoldanu, judeţul Călăraşi”, solicitând cu acest prilej prezentarea documentelor care justifică inițierea
proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dl viceprimar al comunei Șoldanu, Marin Iulian, care prezintă plenului Consiliului local
referatul de aprobare înregistrat sub nr.1472/14.03.2017 elaborat pentru primarul comunei Şoldanu de viceprimarul
comunei, prin care se propune constatarea necesității și oportunității realizării unui proiect prin PNDL – OG
28/2013 pentru “Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi” și raportul de specialitate nr.
1487/14.03.2017 întocmit de compartimentul dezvoltare comunitară şi compartimentul financiar-contabil.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr.1471/14.03.2017 privind necesitatea și oportunitatea
realizării unui proiect prin PNDL – OG 28/2013 pentru “Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi”.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul reprezentanților comisiilor de specialitate în domeniu, în vederea
prezentării rapoartelor de avizare al proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dna Trușcă Alexandrina, președintele comisiei de specialitate pentru probleme juridice și
de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr.1481/14.03.2017, 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 nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată
şi completată.
Se înscrie la cuvânt dl Vișan Vasile, 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.1482/14.03.2017, 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
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dna Botea Marijana, președintele comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi
familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, care dă citire
Raportului de avizare înregistrat sub nr.1483/14.03.2017, 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 nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
Dl președinte de ședință, Vișan Vasile, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în
plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Nefiind amendamente sau alte discuţii, dl Vișan Vasile, președintele de ședință, supune la vot proiectul de
hotărâre privind necesitatea și oportunitatea realizării unui proiect prin PNDL – OG 28/2013 pentru
“Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi” și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului
local al comunei Șoldanu nr.12/14 martie 2017 cu 12 voturi pentru din totalul de 12 consilieri locali prezenţi
din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, Preşedintele de şedinţă, dl Vișan Vasile, propune să se treacă la punctul III al ordinii de zi:
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi în comuna Şoldanu,
judeţul Călăraşi” propus a se realiza prin PNDL 2017 - 2020, solicitând cu acest prilej prezentarea documentelor
care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dl viceprimar al comunei Șoldanu, Iulian Marin, care prezintă plenului Consiliului local
referatul de aprobare înregistrat sub nr.1474/14.03.2017 elaborat pentru inițiator de dl Marin Iulian, viceprimar al
comunei Șoldanu și raportul de specialitate nr.1488/14.03.2017, întocmit de compartimentul dezvoltare comunitară
şi compartimentul financiar-contabil.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr.1473/14.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi” propus a se
realiza prin PNDL 2017 - 2020.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul reprezentanților comisiilor de specialitate în domeniu, în vederea
prezentării rapoartelor de avizare al proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dna Trușcă Alexandrina, președintele comisiei de specialitate pentru probleme juridice și
de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr.1481/14.03.2017, 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 nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată
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şi completată.
Se înscrie la cuvânt dl Vișan Vasile, 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.1482/14.03.2017, 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
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dna Botea Marijana, președintele comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi
familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, care dă citire
Raportului de avizare înregistrat sub nr.1483/14.03.2017, 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 nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
Dl președinte de ședință, Vișan Vasile, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în
plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dna consilier, Trușcă Alexandrina, solicită domnului secretar prezentarea Anexei la proiectul de hotărâre.
Dl secrettar, Hulea Traian, prezintă, fizic și valoric o sinteză a Anexei la proiectul de hotărâre.
Nemaifiind amendamente sau alte discuţii, dl Vișan Vasile, președintele de ședință, supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi în
comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi” propus a se realiza prin PNDL 2017 - 2020 și constată că a fost adoptată
hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.13/14 martie 2017 cu 12 voturi pentru din totalul de 12
consilieri locali prezenţi din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, Preşedintele de şedinţă, dl Vișan Vasile, propune să se treacă la punctul IV al ordinii de zi:
aprobarea asigurării cofinanțării pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul
Călăraşi” propus a se realiza prin PNDL 2017 - 2020, solicitând cu acest prilej prezentarea documentelor care
justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dl viceprimar al comunei Șoldanu, Iulian Marin, care prezintă plenului Consiliului local
referatul de aprobare înregistrat sub nr.1476/14.03.2017 elaborat pentru inițiator de dl Marin Iulian, viceprimar al
comunei Șoldanu și raportul de specialitate nr.1489/14.03.2017, întocmit de compartimentul dezvoltare comunitară
şi compartimentul financiar-contabil.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr.1475/14.03.2017 privind aprobarea asigurării cofinanțării
pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi” propus a se realiza prin
PNDL 2017 - 2020.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul reprezentanților comisiilor de specialitate în domeniu, în vederea
prezentării rapoartelor de avizare al proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dna Trușcă Alexandrina, președintele comisiei de specialitate pentru probleme juridice și
de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr.1481/14.03.2017, 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 nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată
şi completată.
Se înscrie la cuvânt dl Vișan Vasile, 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.1482/14.03.2017, 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
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dna Botea Marijana, președintele comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi
familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, care dă citire
Raportului de avizare înregistrat sub nr.1483/14.03.2017, 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 nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
Dl președinte de ședință, Vișan Vasile, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în
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plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Nemaifiind amendamente sau alte discuţii, dl Vișan Vasile, președintele de ședință, supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi în comuna
Şoldanu, judeţul Călăraşi” propus a se realiza prin PNDL 2017 – 2020 și constată că a fost adoptată hotărârea
Consiliului local al comunei Șoldanu nr.14/14 martie 2017 cu 12 voturi pentru din totalul de 12 consilieri
locali prezenţi din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.
După epuizarea problemelor înscrise pe ordine de zi, dl preşedinte de şedinţă, Vișan Vasile, declară închise
lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, din data de 14 martie 2017 și
mulțumește tuturor celor prezenţi pentru participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi, data de 14 martie 2017.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Vasile VIȘAN
ÎNTOCMIT:
Secretar comuna Şoldanu,
Traian HULEA
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