ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

Nr. 7185 din 23 decembrie 2020

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 16 noiembrie 2020, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Șoldanu, Judeţul
Călăraşi, convocată conform prevederilor art.133 şi art.134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, de către dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prin Dispoziţia
nr.354 din 10 noiembrie 2020 și prin Convocatorul nr. 6281 din 10 noiembrie 2020.
Potrivit dispoziţiilor art.137 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, Secretarul General al Comunei Șoldanu, dl Traian HULEA, procedează la verificarea prezenţei
consilierilor locali la şedinţă şi constată că din totalul de 11 consilieri locali în evidenţă sunt prezenţi 10
consilieri, dl consilier ales și validat, Valeriu MUSTĂȚEA fiind absent motivat, astfel ședinţa este legal
constituită.
La şedinţă mai participă dl Iulian GEAMBAȘU, Primarul Comunei Șoldanu, dl Traian HULEA, Secretarul
General al Comunei Șoldanu, dl Georgică CONSTANTIN, consilier ales și validat, care a lipsit motivat la
ceremonia de constituire a consiliului local și dl Marian-Dragoș NEAGU, consilier supleant validat.
Ținând seama de dispoziţiile art.138 alin.(15) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul Administrativ, înaintea dezbaterii şi aprobării proiectului ordinii de zi al prezentei şedinţe a Consiliului
Local Şoldanu, Secretarul General al comunei prezintă consilierilor locali procesul-verbal al şedinţei ordinare
a Consiliului local din data de 16 octombrie 2020.
Întrucât nu se înregistrează obiecţiuni motivate asupra conţinutului procesului-verbal, potrivit dispoziţiilor
art.138 alin.(15) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Secretarul
General al Comunei Șoldanu solicită supunerea spre aprobare a Procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară
a Consiliului Local al Comunei Şoldanu din data de 16 octombrie 2020, solicită consiliului să-și exprime votul,
iar în urma votului, constată că procesul-verbal este aprobat cu votul pentru al 10 consilieri, 0 abțineri și 0
voturi împotrivă, din totalul de 10 consilieri locali prezenţi, din 11 consilieri în funcție care compun Consiliul
local, apoi, deoarece președintele de ședință din luna octombrie 2020, dna Marijana BOTEA, nu mai este
consilier local, procesul-verbal este semnat de trei consilieri prezenți la ședință: Iulian-Marius ANDREIAȘ,
Iulian CERNEA și Iulian MARIN.
În continuare, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, dă citire proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare din data
de 16 noiembrie 2020:
I. Depunerea jurământului de către dl Georgică CONSTANTIN, consilier validat al Consiliului Local al
Comunei Șoldanu din partea Partidului Național Liberal, respectiv de către dl Marian-Dragoș NEAGU,
supleant validat din partea Partidului Național Liberal.
II. Aprobarea alegerii Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Șoldanu pentru lunile
noiembrie și decembrie 2020;
III. Aprobarea organizării comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului
Local al Comunei Şoldanu, Judeţul Călăraşi;
IV. Aprobarea alegerii Viceprimarului Comunei Șoldanu, Judeţul Călăraşi;
V. Aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al Comunei Şoldanu, Judeţul Călăraşi, în noiembrie
2020.
Apoi propune Consiliului local introducerea în ordinea de zi a unor noi puncte, menționând că proiectele
de hotărâre sunt însoțite, potrivit prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, de referatele de aprobare ale inițiatorului, de rapoartele
compartimentelor de specialitate și de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei
Șoldanu:
VI. Aprobarea aprobarea implementării proiectului „Achiziții pentru un sistem informațional integrat în
Comuna Șoldanu”;
VII. Aprobarea accesării și implementării proiectului „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în
mediu rural” prin Programul operațional Capital uman 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de
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investiții 9.v, Obiectivul specific 4.16, Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de
a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.
Respectând dispoziţiile art.135 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, supune votului membrilor Consiliului local suplimentarea
ordinii de zi, constată că a fost aprobată cu 10 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 10
voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, faţă de 10 consilieri prezenți, din 11 consilieri locali care compun
Consiliul Local al Comunei Șoldanu.
Dl Traian HULEA, Secretarul General al Comunei Șoldanu, prezintă consiliului local necesitatea
completării numărului de membri prin depunera jurîmântului de către dl Georgică CONSTANTIN, consilier
ales și validat, care a lipsit motivat la ceremonia de constituire a consiliului local și dl Marian-Dragoș NEAGU,
consilier supleant validat și apoi solicită celui mai în vârstă consilier, dl DOBRE Ghiorghe, să prezideze ședința
până la alegerea președintelui de ședință.
Preşedintele de vârstă, dl DOBRE Ghiorghe, mulţumește pentru încrederea acordată şi asigurând că prima
parte a lucrărilor şedinţei de astăzi se vor desfăşura în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată, propune să se treacă la
parcurgera primului punct din ordinea de zi:
I.
Depunerea jurământului de către consilierii declaraţi aleşi, ale căror mandate au fost validate de
jdecătorie, conform art.117 din O.U.G. nr.57/20250 privind Codul administrativ, modificată și
completată,
apoi invită pe dl Georgică CONSTANTIN, consilier ales și validat, care a lipsit motivat la ceremonia de
constituire a consiliului local și pe dl Marian-Dragoș NEAGU, consilier supleant validat să depună, potrivit
art. 117 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată și
completată, următorul jurământ în limba română:
„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea
mea pentru binele locuitorilor Comunei Șoldanu. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.
Formula religioasă de încheiere a respectat libertatea convingerilor religioase, jurământul putând fi depus
şi fără formula religioasă. Jurământul a fost imprimat pe un formular special şi se semnează, în două exemplare,
de fiecare ales local.
Jurământul s-a depus după următoarea procedură: președintele de vărstă, care conduce ședința, a chemat,
în ordine alfabetică, consilierii locali să citească jurământul, iar aceștia s-au prezentat pe rând, în faţa unei
mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţia României şi Biblia. Consilierul a pus mâna
stângă atât pe Constituţie, cât şi pe Biblie şi a dat citire jurământului, după care a semnat jurământul de credinţă,
imprimat pe un formular special.
Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul ședinței iar al doilea s-a înmânat consilierului local
ales.
Din acest moment, constatând că numărul de consilieri în funcție ce compun Consiliul Local al Comunei
Șoldanu este cel legal, 13 consilieri și, 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, președintele de vârstă, dl consilier, Ghiorghe DOBRE, propune
abordarea punctului II al ordinii de zi: aprobarea alegerii Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al
Comunei Șoldanu pentru lunile noiembrie și decembrie 2020, solicitând 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. 6231 din 09.11.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care
propune aprobarea alegerii Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Șoldanu pentru lunile
noiembrie și decembrie 2020.
În continuare, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 6230 din 09 noiembrie
2020 privind aprobarea alegerii Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Șoldanu pentru lunile
noiembrie și decembrie 2020, apoi Raportul de specialitate nr. 6233 din 09.11.2020, referitor la proiectul de
hotărâre privind aprobarea alegerii Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Șoldanu pentru
lunile noiembrie și decembrie 2020, prin care se motivează în drept şi în fapt necesitatea şi oportunitatea
proiectului.
Nefiind constituite comisiile de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local al
Comunei Şoldanu, Judeţul Călăraşi, nu se solicită prezentarea rapoartelor de avizare.
Dl Traian HULEA, secretarul general al Comunei Șoldanu precizează că hotărârea privind aprobarea
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alegerii Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Șoldanu pentru lunile noiembrie și decembrie
2020 poate fi adoptată cu majoritatea legală de 7 voturi [majoritate simplă cf. Art.5 lit.ee) din Codul
administrativ (primul număr natural strict mai mare decât jumătate din totalul membrilor prezenți la ședința
consiliului local)].
Dl consilier, Iulian MARIN, propune ca președinte de ședință pentru lunile noiembrie și decembrie 2020
să fie ales dl consilier, Alexandru-Adrian BOTEA..
Nemaifiind propuneri, dl Ghiorghe DOBRE, președintele de vârstă, supune la vot aprobarea proiectului de
hotărâre privind aprobarea alegerii Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Șoldanu pentru
lunile noiembrie și decembrie 2020 și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei
Șoldanu nr.51/16.11.2020 cu 12 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din totalul de 12 consilieri
locali prezenţi, din 13 consilieri în funcție care compun consiliul local.
Dl Secterar General al Comunei Șoldanu, Traian HULEA, redactează hotărârea Consiliului Local al
Comunei Șoldanu nr. 51/16.11.2020, o comunică sub semnătură de primire dlui Iulian GEAMBAȘU, Primarul
Comunei Șoldanu, cu adresa nr. 6395 din 16.11.2020, constată intrarea în vigoare a acesteia sub efectul
comunicării legale și roagă președintele de ședință ales pentru lunile noiembrie și decembrie 2020, dl consilier,
Alexandru-Adrian BOTEA, să ia loc la masa prezidiului și să conducă ședința de azi.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile noiembrie și decembrie 2020, dl Alexandru-Adrian
BOTEA, propune să se treacă la punctul III al ordinii de zi suplimentată: aprobarea organizării comisiilor de
specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei 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. 6231 din 09.11.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care
propune aprobarea alegerii Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Șoldanu pentru lunile
noiembrie și decembrie 2020.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 6242 din
10.11.2020 privind aprobarea organizării comisiilor specialitate pe principalele domenii de activitate ale
Consiliului Local al Comunei Şoldanu, Judeţul Călăraşi, apoi Raportul de specialitate nr. 6355 din 16.11.2020,
referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării comisiilor specialitate pe principalele domenii
de activitate ale Consiliului Local al Comunei Şoldanu, Judeţul Călăraşi, prin care se motivează în drept şi în
fapt necesitatea şi oportunitatea proiectului.
Preşedintele de şedinţă solicită grupurilor de consilieri propuneri privind completarea comisiilor de
specialitate după algoritmul conținut în anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre.
Președinții grupurilor de consilieri declară că sunt de acord cu algoritmul de completare și cu componența
nominală a comisiilor așa cum este propusă în anexa nr.2 a proiectului de hotărâre.
Dl Traian HULEA, secretarul general al Comunei Șoldanu precizează că hotărârea privind aprobarea
organizării comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei
Şoldanu, Judeţul Călăraşi poate fi adoptată cu majoritate absolută, respectiv 7 voturi pentru [majoritate
absolută cf. Art.5 lit.cc) din Codul administrativ (primul număr natural strict mai mare decât jumătate din
totalul membrilor în funcție ai consiliului local)].
Nemaifiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Alexandru-Adrian BOTEA, președintele de
ședință, supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării comisiilor de specialitate pe
principalele domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei Şoldanu, Judeţul Călăraşi și constată că
a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.52/16.11.2020 cu 12 voturi pentru,
0 abțineri și 0 voturi împotrivă din totalul de 12 consilieri locali prezenţi în sală, din 13 consilieri în funcție
care compun Consiliul local.
După suspendarea ședinței în vederea organizării interne a comisiilor de specialitate (alegera președinților
și secretarilor comisiilor) și întocmirea Rapoartelor de avizare a proiectelor de hotărâre ănscrise în ordinea de
zi aprobată, președintele de ședință face cunoscut consiliului sosirea unor invitați ai primarului la lucrările
acestei ședințe: dl Mhăiță Constantin BEȘTEA, vicepreședintele Consiliului Județean Călărași, dl Tudorică
MINCIUNĂ, președintele GAL „Colinele Argeșului” și dl Vasile TIANU, manager interimar GAL „Colinele
Argeșului”.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile noiembrie și decembrie 2020, dl Alexandru-Adrian
BOTEA, propune să se treacă la punctul IV al ordinii de zi: aprobarea alegerii Viceprimarului Comunei
Șoldanu, 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
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Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 6277 din 10.11.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care
propune aprobarea alegerii Viceprimarului Comunei Șoldanu, Judeţul Călăraşi, pentru mandatul 2020 - 2024.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 6274 din
10.11.2020 privind aprobarea alegerii Viceprimarului Comunei Șoldanu, Judeţul Călăraşi, pentru mandatul
2020 - 2024, apoi Raportul de specialitate nr. 6359 din 16.11.2020, referitor la proiectul de hotărâre privind
aprobarea alegerii Viceprimarului Comunei Șoldanu, Judeţul Călăraşi, pentru mandatul 2020 - 2024, 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 dl Iulian MARIN, președintele comisiei de specialitate pentru probleme juridice și de
disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 6400 din 16.11.2020, prin care se constată
îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat,
în temeiul art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Se înscrie la cuvânt dl Ion BUCUR, 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. 6408 din 16.11.2020, prin care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege
şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.136 alin.(1) coroborate
art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
Administrativ.
Se înscrie la cuvânt Dl Ghiorghe DOBRE, 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. 6416 din 16.11.2020, în care se constată îndeplinite condiţiile
prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.136
alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul Administrativ.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile noiembrie și decembrie 2020, dl Alexandru-Adrian
BOTEA, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre
iniţiat și propuneri pentru alegerea viceprimarului.
Dl Traian HULEA, Secretarul General al Comunei Șoldanu precizează că hotărârea privind aprobarea
alegerii Viceprimarului Comunei Șoldanu, Judeţul Călăraşi poate fi adoptată cu majoritate absolută, respectiv
7 voturi pentru [majoritate absolută cf. Art.5 lit.cc) din Codul administrativ (primul număr natural strict mai
mare decât jumătate din totalul membrilor în funcție ai consiliului local)].
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, propune ca pentru funcția publică de viceprimar al Comunei Șoldanu să
fie ales dl consilier, Iulian MARIN.
Nemaifiind propuneri sau alte discuţii, dl Alexandru-Adrian BOTEA, președintele de ședință, supune la vot
secret prin buletine de vot proiectul de hotărâre privind aprobarea alegerii Viceprimarului Comunei Șoldanu,
Judeţul Călăraşi și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.53/16.11.2020 cu 11 voturi pentru, 0 abțineri și 1 vot împotrivă (Vasile VIȘAN) din totalul de 12
consilieri locali prezenţi în sală, din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile noiembrie și decembrie 2020, dl Alexandru-Adrian
BOTEA, propune să se treacă la punctul V al ordinii de zi: aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020
al Comunei Şoldanu, Judeţul Călăraşi, în noiembrie 2020, 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. 6279 din 10.11.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care
propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al Comunei Şoldanu, Judeţul Călăraşi, în noiembrie
2020.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 6278 din
10.11.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al Comunei Şoldanu, Judeţul Călăraşi,
în noiembrie 2020, apoi Raportul de specialitate nr. 6362 din 16.11.2020, referitor la proiectul de hotărâre
privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al Comunei Şoldanu, Judeţul Călăraşi, în noiembrie
2020, 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 dL Iulian MARIN, președintele comisiei de specialitate pentru probleme juridice și de
disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 6401 din 16.11.2020, prin care se constată
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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 Ion BUCUR, 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. 6409 din 16.11.2020, prin care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege
şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.136 alin.(1) coroborate
art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
Administrativ.
Se înscrie la cuvânt Dl Ghiorghe DOBRE, 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. 6417 din 16.11.2020, în care se constată îndeplinite condiţiile
prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.136
alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul Administrativ.
Dl Traian HULEA, secretarul general al Comunei Șoldanu precizează că hotărârea privind aprobarea
rectificării bugetului local pe anul 2020 al Comunei Şoldanu, Judeţul Călăraşi, în noiembrie 2020poate fi
adoptată cu majoritate absolută, respectiv 7 voturi pentru [majoritate absolută cf. Art.5 lit.cc) din Codul
administrativ (primul număr natural strict mai mare decât jumătate din totalul membrilor în funcție ai
consiliului local)].
Dl secretar general al Comunei Șoldanu, Traian HULEA, prezintă necesitatea acordării obligatorii a
indemnizației de vacanță personalului ce primește salariile din subvenții de la Ministerul sănătății..
Nemaifiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Alexandru-Adrian BOTEA, președintele de
ședință, supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al
Comunei Şoldanu, Judeţul Călăraşi, în noiembrie 2020 și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului
local al comunei Șoldanu nr.58/04.12.2020 cu 11 voturi pentru, 1 abținere (Vasile VIȘAN) și 0 voturi
împotrivă din totalul de 12 consilieri locali prezenţi în sală, din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul
local.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile noiembrie și decembrie 2020, dl Alexandru-Adrian
BOTEA, propune să se treacă la punctul VI al ordinii de zi: aprobarea implementării proiectului „Achiziții
pentru un sistem informațional integrat în Comuna Șoldanu”, solicitând cu acest prilej prezentarea
documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, inițiatorul Proiectului de hotărâre, prezintă plenului Consiliului local
Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 6386 din 16.11.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care
propune aprobarea implementării proiectului „Achiziții pentru un sistem informațional integrat în Comuna
Șoldanu”.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 6364 din
16.11.2020 privind aprobarea implementării proiectului „Achiziții pentru un sistem informațional integrat în
comuna Șoldanu”, apoi Raportul de specialitate nr. 6372 din 16.11.2020, referitor la proiectul de hotărâre
privind aprobarea implementării proiectului „Achiziții pentru un sistem informațional integrat în comuna
Șoldanu”, 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 dL Iulian MARIN, președintele comisiei de specialitate pentru probleme juridice și de
disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 6402 din 16.11.2020, prin care se constată
îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat,
în temeiul art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Se înscrie la cuvânt dl Ion BUCUR, 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. 6410 din 16.11.2020, prin care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege
şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.136 alin.(1) coroborate
art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
Administrativ.
Se înscrie la cuvânt Dl Ghiorghe DOBRE, 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. 6418 din 16.11.2020, în care se constată îndeplinite condiţiile
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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, dl Ionel TĂNASE, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a
proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl Traian HULEA, secretarul general al Comunei Șoldanu precizează că hotărârea privind aprobarea
implementării proiectului „Achiziții pentru un sistem informațional integrat în Comuna Șoldanu” poate fi
adoptată cu majoritate absolută, respectiv 7 voturi pentru [majoritate absolută cf. Art.5 lit.cc) din Codul
administrativ (primul număr natural strict mai mare decât jumătate din totalul membrilor în funcție ai
consiliului local)].
Nefiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Alexandru-Adrian BOTEA, președintele de ședință,
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „Achiziții pentru un sistem
informațional integrat în Comuna Șoldanu” și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al
comunei Șoldanu nr.55/16.11.2020 cu 11 voturi pentru, 1 abținere și 0 voturi împotrivă din totalul de 12
consilieri locali prezenţi în sală, din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile noiembrie și decembrie 2020, dl Alexandru-Adrian
BOTEA, propune să se treacă la punctul VII al ordinii de zi: aprobarea accesării și implementării proiectului
„Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediu rural” prin Programul operațional Capital uman
2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiții 9.v, Obiectivul specific 4.16, Consolidarea capacității
întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă, 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. 6378 din 16.11.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care
propune aprobarea accesării și implementării proiectului „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în
mediu rural” prin Programul operațional Capital uman 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiții
9.v, Obiectivul specific 4.16, Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa întro manieră auto-sustenabilă.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. aprobarea
accesării și implementării proiectului „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediu rural” prin
Programul operațional Capital uman 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiții 9.v, Obiectivul
specific 4.16, Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă, apoi Raportul de specialitate nr. 63792 din 16.11.2020, referitor la proiectul de hotărâre privind
aprobarea accesării și implementării proiectului „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediu
rural” prin Programul operațional Capital uman 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiții 9.v,
Obiectivul specific 4.16, Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o
manieră auto-sustenabilă, 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 dL Iulian MARIN, președintele comisiei de specialitate pentru probleme juridice și de
disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 6403 din 16.11.2020, prin care se constată
îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat,
în temeiul art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Se înscrie la cuvânt dl Ion BUCUR, 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. 6411 din 16.11.2020, prin care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege
şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.136 alin.(1) coroborate
art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
Administrativ.
Se înscrie la cuvânt Dl Ghiorghe DOBRE, 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. 6419 din 16.11.2020, în care se constată îndeplinite condiţiile
prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.136
alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul Administrativ.
Dl Traian HULEA, secretarul general al Comunei Șoldanu precizează că hotărârea privind aprobarea
accesării și implementării proiectului „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediu rural” prin
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Programul operațional Capital uman 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiții 9.v, Obiectivul
specific 4.16, Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă 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)].
Neifiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Alexandru-Adrian BOTEA, președintele de ședință,
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea accesării și implementării proiectului „Sprijin pentru
înființarea de întreprinderi sociale în mediu rural” prin Programul operațional Capital uman 2014-2020,
Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiții 9.v, Obiectivul specific 4.16, Consolidarea capacității
întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă și constată că a fost
adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.56/16.11.2020 cu 12 voturi pentru, 0
abțineri și 0 voturi împotrivă din totalul de 12 consilieri locali prezenţi în sală, din 13 consilieri în funcție
care compun Consiliul local.
Epuizându-se ordinea de zi aprobată, preşedintele de şedinţă, dl consilier, Alexandru-Adrian BOTEA,
propune să se treacă la discutarea unor probleme diverse, invitându-i pe participanţii la prezenta ședinţă a
Consiliului local să se înscrie la cuvânt în vederea prezentării eventualelor probleme, care vor fi supuse
dezbaterilor în plen, constată că s-a înscris la cuvânt dl primar, Iulian GEAMBAȘU și dl consilier, Georgică
CONSTANTIN, apoi dă cuvântul primului înscris.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, primul înscris la cuvânt, prezintă consiliului local Notificarea înregistrată
cu nr.6361 din 16.11.2020 privind intenția sa de a efectua o tranșă din concediul de odihnă aferenta anului
2020 în perioada 23-27 noiembrie 2020.
Dl consilier, Georgică CONSTANTIN, al doilea înscris la cuvânt, solicită informații despre asfaltare.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, arată că nu s-a făcut plata ultimelor două solicitări depuse la MDRAP.
Nemaifiind înscrieri la cuvânt, după epuizarea problemelor înscrise pe ordinea de zi, preşedintele de
şedinţă, dl consilier, Alexandru-Adrian BOTEA, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local
al Comunei Șoldanu, Judeţul Călăraşi, din data de 16 noiembrie 2020 și mulțumește tuturor celor prezenţi
pentru participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi, data de 16 noiembrie 2020.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local, Alexandru-Adrian BOTEA

ÎNTOCMIT:

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

Secretarul general al Comunei Şoldanu,
Traian HULEA

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