ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 24 iulie 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.243/19.07.2019 și prin
Convocatorul nr.4169/19.07.2019.
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 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 25
iunie 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 25 iunie 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 11 consilieri, 2 abțineri (Marijana BOTEA și 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 iunie 2019, dl consilier, Iulian MARIN și de secretarul comunei.
În continuare, dl viceprimar, Iulian MARIN, pentru primarul comunei Șoldanu, dă citire proiectului ordinii de zi
al şedinţei ordinare din data de 24 iulie 2019:
I. Aprobarea completării Anexei la Hotărîrea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.9/29 martie 2019 privind
aprobarea Planului de măsuri privind obligațiile și răspunderile care revin instituțiilor publice, agenților
economici și cetățenilor pentru gospodărirea comunei Șoldanu, județul Călărași;
II. Aprobarea parteneriatului şi însuşirea Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. Comuna Șoldanu şi Grupul
local de inițiativă Șoldanu pentru implementarea proiectului ȘOLDANU – CREAȚIE ȘI DEZVOLTARE;
III. Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al comunei Șoldanu și desființării imobilului Clădire
- Cămin cultural sat Negoești, identificat la poziția nr.26 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al comunei Șoldanu, însușit de Consiliul local al comunei Șoldanu prin Hotărârea nr.15/1999 cu
modificările și completările ulterioare și atestat prin Hotărârea Guvernului nr.1349/2011, modificată și
completată;
IV. Aprobarea inițierii procedurii de achiziție a serviciilor de întocmire a unui studiu de fezabilitate privind
obiectivul „CONSTRUIRE ȘI DOTARE SEDIU PRIMĂRIE”, Șos. Olteniței, nr.70, comuna Șoldanu, județul
Călărași;
V. Aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2019,
apoi propune Consiliului local introducerea în ordinea de zi a unor două noi puncte, menționând că fiecare din
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, coroborate cu prevederile art.135 alin.(8) și art.136 alin.(8)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, de referatul de aprobare al
inițiatorului, raportul compartimentului de specialitate și de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
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comunei Șoldanu.
VI. Analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul I al anului 2019 şi

stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi la comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, și
VII. Avizarea indicatorilor de performanță pentru anul 2019 aferenți activității de furnizare a apei la

comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi.
Respectând dispoziţiile art.135 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, dl
viceprimar, Iulian MARIN, pentrru primarul comunei Șoldanu, 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 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.
Nefiind propuneri, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile iulie, august și septembrie 2019, dna consilier,
Alexandrina TRUȘCĂ, abordează punctul I al ordinii de zi suplimentată: aprobarea completării Anexei la Hotărîrea
Consiliului local al comunei Șoldanu nr.9/29 martie 2019 privind aprobarea Planului de măsuri privind obligațiile și
răspunderile care revin instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor pentru gospodărirea comunei Șoldanu,
județul Călărași, solicitând cu acest prilej prezentarea documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, pentru inițiatorul Proiectului de hotărâre, primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă
plenului Consiliului local Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 3242/03.06.2019, elaborat de primarul comunei
Șoldanu, prin care propune aprobarea completării Anexei la Hotărîrea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.9/29
martie 2019 privind aprobarea Planului de măsuri privind obligațiile și răspunderile care revin instituțiilor publice,
agenților economici și cetățenilor pentru gospodărirea comunei Șoldanu, județul Călărași.
În continuare, dl viceprimar, Iulian MARIN, pentru inițiatorul Proiectului de hotărâre, primar, Iulian
GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 3241/03.06.2019 privind aprobarea completării Anexei la Hotărîrea
Consiliului local al comunei Șoldanu nr.9/29 martie 2019 privind aprobarea Planului de măsuri privind obligațiile și
răspunderile care revin instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor pentru gospodărirea comunei Șoldanu,
județul Călărași, apoi Raportul de specialitate nr. 4242/23.07.2019, întocmit de compartimentul dezvoltare
comunitară, privind aprobarea completării Anexei la Hotărîrea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.9/29 martie
2019 privind aprobarea Planului de măsuri privind obligațiile și răspunderile care revin instituțiilor publice, agenților
economici și cetățenilor pentru gospodărirea 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. 4278/24.07.2019, 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. 4286/24.07.2019, 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.
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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. 4294/24.07.2019, 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 secretar al comunei Șoldanu, Traian HULEA, expune sintetic motivația inițierii adoptării acestor completări și
solictă dlui viceprimar să înștiințeze Consiliul local despre lucrările adunării de azi a ADI Ecomanagement Salubris.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, prezintă rezumatul hotărârilor luate în ședința ADI Ecomanagement Salubris: tarif
penalizator pentru neselectare deșeuri reciclabile, cântărire autospeciale la fiecare început de colectare.
Dl consilier, Ionel TĂNASE, aduce la cunoștință că autospeciala de colectare nu a intrat pe str.Freziei în data de
07.06.2019 și solicită măsuri.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, ia act de sesizarea verbală și arată că se poate verifica prin GPS traseul utilajului.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, propune să fie luate măsuri pentru accelerarea distribuției pubelelor către
persoanele în dificultate.
Nemaifiind amendamente, discuţii sau propuneri, dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele de ședință, supune
la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea completării Anexei la Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.9/29 martie 2019 privind aprobarea Planului de măsuri privind obligațiile și răspunderile care revin instituțiilor
publice, agenților economici și cetățenilor pentru gospodărirea comunei Șoldanu, județul Călărași și constată că a
fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.30/24.07.2019 cu 12 voturi pentru, 1 abținere
(Ciprian-Florin CIOBANU) 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 suplimentată: aprobarea parteneriatului şi însuşirea
Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. Comuna Șoldanu şi Grupul local de inițiativă Șoldanu pentru
implementarea proiectului ȘOLDANU – CREAȚIE ȘI DEZVOLTARE, solicitând cu acest prilej prezentarea
documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, pentru inițiatorul Proiectului de hotărâre, primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă
plenului Consiliului local Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 3534/20.06.2019, elaborat de primarul comunei
Șoldanu, prin care propune aprobarea parteneriatului şi însuşirea Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T.
Comuna Șoldanu şi Grupul local de inițiativă Șoldanu pentru derularea proiectului ȘOLDANU – CREAȚIE ȘI
DEZVOLTARE.
În continuare dl viceprimar, Iulian MARIN, pentru inițiatorul Proiectului de hotărâre, primar, Iulian GEAMBAȘU,
prezintă Proiectul de hotărâre nr. 3533/20.06.2019 privind aprobarea parteneriatului şi însuşirea Acordului de
parteneriat încheiat între U.A.T. Comuna Șoldanu şi Grupul local de inițiativă Șoldanu pentru derularea proiectului
ȘOLDANU – CREAȚIE ȘI DEZVOLTARE, apoi Raportul de specialitate nr. 3589/24.06.2019, întocmit de
compartimentul urbanism, cadastru și agricultură, privind aprobarea parteneriatului şi însuşirea Acordului de
parteneriat încheiat între U.A.T. Comuna Șoldanu şi Grupul local de inițiativă Șoldanu pentru derularea proiectului
ȘOLDANU – CREAȚIE ȘI DEZVOLTARE, 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. 3645/25.06.2019, prin care se constată îndeplinite
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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. 3652/25.06.2019, prin care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune
Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.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. 3659/25.06.2019, în care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege
şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.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, dl consilier, Iulian MARIN, președintele de ședință ales pentru lunile aprilie, mai și iunie 2019,
solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl consilier, Ionel TĂNASE, întreabă reprezentanții Grupului local de inițiativă Șoldanu, care este durata de
implementare a proiectului.
Reprezentanții Grupului local de inițiativă Șoldanu, invitați la ședință de dl primar, Iulian GEAMBAȘU, fac
cunoscut consiliului că proiectul de va desfășura pe o perioadă de 4 luni.
Dl consilier, Ionel TĂNASE, dorește să știe care sunt activitățile desfășurate.
Reprezentanții Grupului local de inițiativă Șoldanu, invitați la ședință de dl primar, Iulian GEAMBAȘU, enumeră
activitățile: șah, dans, desen, pictură, aerobic.
Dl consilier, Ionel TĂNASE, dorește să știe care este perioada de sustenabilitate a proiectului și din ce surse sunt
finanțate cheltuielile de implementare și susținere.
Reprezentanții Grupului local de inițiativă Șoldanu, invitați la ședință de dl primar, Iulian GEAMBAȘU, aduc la
cunoștință că nu a fost stabilită o perioadă postimplementare, că activitățile se desfășoară doar pe perioada vacanței
elevilor, că finanțarea este asigurată din sprijinul financiar al Fundației PACT și prin activitatea voluntară a membrilor
grupului.
Dl consilier, Ionel TĂNASE, întreabă dacă acest grup de inițiativă are personalitate juridică.
Reprezentanții Grupului local de inițiativă Șoldanu precizează că scopul grupului este acela de a-i angrena pe
copiii colectivității în activități practice de vacanță și că sponsorul nu a condiționat implementarea de existența
personalității juridice a grupului.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, crede că în mod deliberat aceste activități se desfășoară în zilele de
duminică, atunci când copii ar trebui să fie la biserică.
Reprezentanții Grupului local de inițiativă Șoldanu infirmă cele declarate de dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ,
prezintă programul de activități distribuite pe întreaga săptămână și un chestionar realizat cu părinții referitor la acest
program, detaliază activitățile grupului.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, solicită să fie prezentate consiliului cadrele didactice voluntare.
Reprezentanții Grupului local de inițiativă Șoldanu nominalizează cadrele didactice voluntare: prof. Bălașa…,
prof. Botea …
Dl consilier, Ionel TĂNASE, dorește să știe cine susține plata contravalorii materialelor și a utilităților.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, dorește să știe ce rol are fundația PACT în desfășurarea acestui proiect.
Reprezentanții Grupului local de inițiativă Șoldanu precizează că aceștia sunt doar sponsori.
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Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, propune rediscutarea proiectului de hotărâre în prezența primarului.
Dl consilier, Iulian MARIN, viceprimarul comunei, e nedumerit de propunerea dnei consilier, Alexandrina
TRUȘCĂ: consideră că situația este clară și că proiectul inițiat poate fi adoptat în această formă.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, referindu-se la anexa ce conține propunerea de Parteneriat, susține, luând
în considerare faptul că acesta este încheiat între Comuna Șoldanu și Grupului local de inițiativă Șoldanu, că nu vede
rostul precizării că fundația PACT este sponsorul. De asemenea, solicită reprezentanților Grupului să nu mai țină
activități duminica.
Dl consilier, Iulian MARIN, viceprimarul comunei Șoldanu, consideră că și duminica se pot organiza activități,
dacă părinții copiilor participanți sunt de acord.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, e de acord cu un parteneriat cu Grupul local de inițiativă Șoldanu, fără a
implica și fundația PACT.
Dl consilier, Ciprian-Florin CIOBANU, solicită dnei președinte să supună la vot aprobarea inițiativei.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, consideră că ar trebui ca proiectul să fie sponsorizat de Consiliul local
Nemaifiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele de ședință,
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului şi însuşirea Acordului de parteneriat încheiat
între U.A.T. Comuna Șoldanu şi Grupul local de inițiativă Șoldanu pentru implementarea proiectului ȘOLDANU
– CREAȚIE ȘI DEZVOLTARE și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.31/24.07.2019 cu 9 voturi pentru, 4 abțineri (Georgică CONSTANTIN, Costel ILIE, Ionel TĂNASE și
Alexandrina TRUȘCĂ) 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 suplimentată: aprobarea trecerii din
domeniul public în domeniul privat al comunei Șoldanu și desființării imobilului Clădire - Cămin cultural sat
Negoești, identificat la poziția nr.26 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șoldanu,
însușit de Consiliul local al comunei Șoldanu prin Hotărârea nr.15/1999 cu modificările și completările ulterioare și
atestat prin Hotărârea Guvernului nr.1349/2011, modificată și completată, solicitând cu acest prilej prezentarea
documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, pentru inițiatorul Proiectului de hotărâre, primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă
plenului Consiliului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 3668/25.06.2019, elaborat de primarul comunei
Șoldanu, prin care propune aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al comunei Șoldanu și
desființării imobilului Clădire - Cămin cultural sat Negoești, identificat la poziția nr.26 din Inventarul bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunei Șoldanu, însușit de Consiliul local al comunei Șoldanu prin Hotărârea
nr.15/1999 cu modificările și completările ulterioare și atestat prin Hotărârea Guvernului nr.1349/2011, modificată și
completată.
În continuare dl viceprimar, Iulian MARIN, pentru inițiatorul Proiectului de hotărâre, primar, Iulian GEAMBAȘU,
prezintă Proiectul de hotărâre nr.3667/25.06.2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat
al comunei Șoldanu și desființării imobilului Clădire - Cămin cultural sat Negoești, identificat la poziția nr.26 din
Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șoldanu, însușit de Consiliul local al comunei
Șoldanu prin Hotărârea nr.15/1999 cu modificările și completările ulterioare și atestat prin Hotărârea Guvernului
nr.1349/2011, modificată și completată, apoi Raportul de specialitate nr. 4244/23.07.2019, întocmit de
compartimentul dezvoltare comunitară și compartimentul financiar-contabil, privind aprobarea trecerii din domeniul
public în domeniul privat al comunei Șoldanu și desființării imobilului Clădire - Cămin cultural sat Negoești,
identificat la poziția nr.26 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șoldanu, însușit de
Consiliul local al comunei Șoldanu prin Hotărârea nr.15/1999 cu modificările și completările ulterioare și atestat prin
Hotărârea Guvernului nr.1349/2011, modificată și completată, prin care motivează în drept şi în fapt necesitatea şi
oportunitatea proiectului.
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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. 4279/24.07.2019, 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. 4287/24.07.2019, 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. 4295/24.07.2019, 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.
Nefiind amendamente, alte discuţii sau propuneri, dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, președintele de ședință,
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al comunei
Șoldanu și desființării imobilului Clădire - Cămin cultural sat Negoești, identificat la poziția nr.26 din Inventarul
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șoldanu, însușit de Consiliul local al comunei Șoldanu prin
Hotărârea nr.15/1999 cu modificările și completările ulterioare și atestat prin Hotărârea Guvernului nr.1349/2011,
modificată și completată și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.32/24.07.2019 cu 12 voturi pentru, 0 abțineri și 1 vot împotrivă (Ion BUCUR) 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 suplimentată: aprobarea inițierii procedurii
de achiziție a serviciilor de întocmire a unui studiu de fezabilitate privind obiectivul „CONSTRUIRE ȘI DOTARE
SEDIU PRIMĂRIE”, Șos. Olteniței, nr.70, comuna Șoldanu, județul Călărași, solicitând cu acest prilej prezentarea
documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, pentru inițiatorul Proiectului de hotărâre, primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă
plenului Consiliului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 3921/05.07.2019, elaborat de primarul comunei
Șoldanu, prin care propune aprobarea inițierii procedurii de achiziție a serviciilor de întocmire a unui studiu de
fezabilitate privind obiectivul „CONSTRUIRE ȘI DOTARE SEDIU PRIMĂRIE”, Șos. Olteniței, nr.70, comuna
Șoldanu, județul Călărași.
În continuare dl viceprimar, Iulian MARIN, pentru inițiatorul Proiectului de hotărâre, primar, Iulian GEAMBAȘU,
prezintă Proiectul de hotărâre nr. . 3920/05.07.2019 privind aprobarea inițierii procedurii de achiziție a serviciilor de
întocmire a unui studiu de fezabilitate privind obiectivul „CONSTRUIRE ȘI DOTARE SEDIU PRIMĂRIE”, Șos.
Olteniței, nr.70, comuna Șoldanu, județul Călărași, apoi Raportul de specialitate nr. 4245/23.07.2019, întocmit de
compartimentul dezvoltare comunitară și compartimentul financiar-contabil, privind aprobarea inițierii procedurii de
achiziție a serviciilor de întocmire a unui studiu de fezabilitate privind obiectivul „CONSTRUIRE ȘI DOTARE
SEDIU PRIMĂRIE”, Șos. Olteniței, nr.70, comuna 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
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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. 4280/24.07.2019, 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. 4288/24.07.2019, 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. 4296/24.07.2019, 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.
Nefiind amendamente, alte discuţii sau propuneri, dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, 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 „CONSTRUIRE ȘI DOTARE SEDIU PRIMĂRIE”, Șos. Olteniței,
nr.70, comuna Șoldanu, județul Călărași și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei
Șoldanu nr.33/24.07.2019 cu 12 voturi pentru, 1 abținere (Ion BUCUR) 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 suplimentată: aprobarea rectificării bugetului
local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2019, solicitând cu acest prilej prezentarea documentelor care
justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, pentru inițiatorul Proiectului de hotărâre, primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă
plenului Consiliului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4120/16.07.2019, elaborat de primarul comunei
Șoldanu, prin care propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2019.
În continuare dl viceprimar, Iulian MARIN, pentru inițiatorul Proiectului de hotărâre, primar, Iulian GEAMBAȘU,
prezintă Proiectul de hotărâre nr. 4119/16.07.2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu,
judeţul Călăraşi, pe anul 2019, apoi Raportul de specialitate nr. 4276/24.07.2019, întocmit de compartimentul
financiar-contabil, privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 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. 4281/24.07.2019, 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
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avizare înregistrat sub nr. 4289/24.07.2019, 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. 4297/24.07.2019, 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, întreabă de unde provin sumele ce rectifică cheltuielile pentru perfecționarea
personalului.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, face cunoscut că suma provine din economii de la capitolul 67.02, mai precis de la
pictura bisericii din Șoldanu.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, solicită ca suma aceasta să se diminueze iar din diferență să se achiziționeze
și câteva lămpi necesare mentenanței iluminatului public.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, precizează că suma propusă pentru rectificare ajunge doar pentru susșinerea
cheltuielilor cu perfecționarea.
Nemaifiind amendamente, alte discuţii sau propuneri, dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, președintele de
ședință, supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu,
judeţul Călăraşi, pe anul 2019 și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.34/24.07.2019 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 VI al ordinii de zi suplimentată: analiza stadiului de înscriere
a datelor în Registrul agricol pentru semestrul I al anului 2019 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei
activităţi la comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, solicitând cu acest prilej prezentarea documentelor care justifică
inițierea proiectului de hotărâre.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, pentru inițiatorul Proiectului de hotărâre, primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă
plenului Consiliului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4272/24.07.2019, elaborat de primarul comunei
Șoldanu, prin care propune adoptarea unei hotărâri privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol
pentru semestrul I al anului 2019 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi la comuna Șoldanu,
judeţul Călăraşi.
În continuare dl viceprimar, Iulian MARIN, pentru inițiatorul Proiectului de hotărâre, primar, Iulian GEAMBAȘU,
prezintă Proiectul de hotărâre nr. 4271/24.07.2019 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol
pentru semestrul I al anului 2019 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi la comuna Șoldanu,
judeţul Călăraşi, apoi Raportul de specialitate nr. 4273/24.07.2019, întocmit de compartimentul Rfegistrul agricol,
privind adoptarea unei hotărâri privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul I
al anului 2019 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi la comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, 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. 4282/24.07.2019, prin care se constată îndeplinite
condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.136
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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. 4290/24.07.2019, 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. 4298/24.07.2019, 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 viceprimar, Iulian MARIN, precizează că principala măsură de eficientizare va fi achiziția unui soft operațional
pentru înscrierea datelor în Registrul agricol, deoarece cel pe care-l utilizăm, prin proiectul cu Consiliul județean nu
funcționează.
Dl secretar al comunei Șoldanu, Traian HULEA, precizează că noul soft va trebui să fie unul integrat, care pe
lângă informațiile și opțiunile specifice Registrului agricol să furnizeze date și celorlalte compartimente, în special
celui financiar-contabil, secțiunea de impozite și taxe locale.
Nemaifiind amendamente, alte discuţii sau propuneri, dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, președintele de
ședință, supune la vot proiectul de hotărâre privind a analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol
pentru semestrul I al anului 2019 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi la comuna Șoldanu,
judeţul Călăraşi și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.35/24.07.2019
cu 12 voturi pentru, 1 abținere (Ion BUCUR) 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 VII al ordinii de zi suplimentată: avizarea indicatorilor de
performanță pentru anul 2019 aferenți activității de furnizare a apei la comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, solicitând
cu acest prilej prezentarea documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, pentru inițiatorul Proiectului de hotărâre, primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă
plenului Consiliului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4265/24.07.2019, elaborat de primarul comunei
Șoldanu, prin care propune avizarea indicatorilor de performanță pentru anul 2019 aferenți activității de furnizare a
apei la comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi.
În continuare dl viceprimar, Iulian MARIN, pentru inițiatorul Proiectului de hotărâre, primar, Iulian GEAMBAȘU,
prezintă Proiectul de hotărâre nr. 4264/24.07.2019 avizarea indicatorilor de performanță pentru anul 2019 aferenți
activității de furnizare a apei la comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, apoi Raportul de specialitate nr. 4275/24.07.2019,
întocmit de compartimentul Dezvoltare comunitară, privind adoptarea unei hotărâri privind avizarea indicatorilor de
performanță pentru anul 2019 aferenți activității de furnizare a apei la comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, 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. 4283/24.07.2019, prin care se constată îndeplinite
condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.136
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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. 4291/24.07.2019, 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. 4299/24.07.2019, 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, întreabă câte branșamente s-au mai realizat anul acesta.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, precizează că în cursul anului au mai fost realizate 16 branșamente din totalul de
24 aprobate.
Dl consilier, Vasile VIȘAN, solicită să se realizeze și branșamentul din str. Macului, nr.24.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, precizează că dacă există solicitare se va realiza.
Dl consilier, Costel ILIE, înreabă de ce se mai furnizează apă cu program, deoarece a plouat în ultima perioadă.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, precizează că se furnizează sigur între orele 5:00 și 10:00 dimineața și că rareori
ajunge să se furnizeze până la ora 10:00, apoi seara, de la ora 17:00 până la ora 22:00.
Dl consilier, Costel ILIE, dorește să știe cum de se consumă așa de repede și dacă există intenție de remediere.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, afirmă că se poate verifica în orice zi volumul de apă din bazin.
Dl consilier, Ionel TĂNASE, susține că din 24 de ore, apa e oprită 15 ore.
Dl consilier, Costel ILIE, afirmă că sunt persoane care au renunțat la fântâni proprii și e de părere că dacă sistemul
nu funcționează ar trebui desființat. Solicită să se pună anunțuri cu programul de furnizare.
Dl consilier, Georgică CONSTANTIN, observă că în anexa la proiectul de hotărâre numărul de utilizatori afectați
de întreruperi este preconizat la 3%, respectiv 9% și consideră că în realitate afectați sunt 80% dintre utilizatori.
Dl consilier, Ionel TĂNASE, întrebă dacă va fi furnizare continuă după executarea forajului nou.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, precizează că la momantul acesta se extrage undeva la 11 mc/h și că se preconizează
ca noul foraj să dea aproximativ 5 mc/h. Asta presupune o îmbunătățire a situației. E totuși posibil să nu facă față
cerinței.
Dl consilier, Costel IILIE, aduce la cunoștință faptul că au existat și pierderi accidentale, atunci când au fost
avariate conducte. Crede că nu au fost respectate normativele la execuție.
Nefmaiiind amendamente, alte discuţii sau propuneri, dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, președintele de
ședință, supune la vot proiectul de hotărâre privind avizarea indicatorilor de performanță pentru anul 2019 aferenți
activității de furnizare a apei la comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului
local al comunei Șoldanu nr.36/24.07.2019 cu 10 voturi pentru, 3 abțineri (Marijana BOTEA, Ionel TĂNASE și
Georgică CONSTANTIN) 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
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treacă la discutarea unor probleme diverse, invitând pe participanţii la prezenta sedinţă a Consiliului local să
se înscrie la cuvânt în vederea prezentării eventualelor probleme, care vor fi supuse dezbaterilor în plen, constată că
s-au înscris la cuvânt Marian DIVAN, Ionel TĂNASE și Alexandrina TRUȘCĂ, apoi dă cuvântul primului înscris.
Dl consilier, Marian DIVAN, primul înscris la cuvânt, își manifestă îngrijorarea față de performanțele negative
obținute de dna profesor de matematică al Școlii Gimnaziale „Constantin Teodorescu”, dna Adriana INGEAUA,
„performanțe” ce au impact serios asupra pregătirii copiilor comunei.
DL SECRETAR AL COMUNEI Șoldanu, Traian HULEA, precizează că dl INGEAUA s-a pensionat și că acum
este în prelungire de activitate, la care are dreptul legal de 3 ani.
Dl consilier, Ionel TĂNASE, al doilea înscris la cuvânt, dorește ca fornizorul de apă să facă eforturi de aducere la
cunoștința abonaților, din timp, a programul zilnic de distribuție.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ Dl consilier, Vasile VIȘAN, al treilea înscris la cuvânt, solicită dlui primar
să incripționeze pubelele ce mai sunt de distribuit și să stabilească un program de distribuție de la Școala Negoești
pentru persoanele greu deplasabile.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, e de acord, însă are probleme de personal pentru realizarea acțiunii. S-au livrat
puble pentru aproximativ 600 de gospodării. Asta nu înseamnă că în celelalte gospodării ale comunei sunt numai
persoane greu deplasabile.
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 24 iulie 2019 și mulțumește tuturor celor prezenţi pentru participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi, data de 24 iulie 2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local, Alexandrina TRUȘCĂ

BBBB

BBBBBB
ÎNTOCMIT:
Secretar comuna Şoldanu,

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

Traian HULEA

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