ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 30 aprilie 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.97 din 24 aprilie 2020 și prin Convocatorul nr.2259 din 24 aprilie 2020.
Potrivit dispoziţiilor art.137 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, Secretarul general al Comunei Șoldanu, dl Traian HULEA, procedează la verificarea prezenţei
consilierilor locali la şedinţă şi constată că din totalul de 13 consilieri locali în evidenţă sunt prezenţi 13
consilieri, astfel ședinţa este legal constituită.
La şedinţă mai participă dl Iulian GEAMBAȘU, Primarul Comunei Șoldanu și dl Traian HULEA,
Secretarul general al Comunei Șoldanu.
Ținând seama de dispoziţiile art.138 alin.(15) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul Administrativ, înaintea dezbaterii şi aprobării proiectului ordinii de zi al prezentei şedinţe a
Consiliului Local Şoldanu, Secretarul general al comunei prezintă consilierilor locali procesul-verbal al
şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 31 martie 2020.
Întrucât nu se înregistrează obiecţiuni motivate asupra conţinutului procesului-verbal, potrivit dispoziţiilor
art.138 alin.(15) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Secretarul
general al Comunei Șoldanu solicită supunerea spre aprobare a Procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară
a Consiliului Local al Comunei Şoldanu din data de 31 martie 2020, președintele de ședință ales pentru lunile
aprilie, mai și iunie 2020, dl consilier, Ciprian-Florin CIOBANU, solicită consiliului să-și exprime votul, iar
în urma votului, constată că procesul-verbal este aprobat cu votul pentru al 13 consilieri, 0 abțineri și 0
voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri locali prezenţi, din 13 consilieri în funcție care compun
Consiliul local, apoi este semnat de președintele de ședință din luna martie 2020, dna consilier, Alexandrina
TRUȘCĂ și de Secretarul general al comunei.
În continuare, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, dă citire proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare din
data de 30 aprilie 2020:
I. Aprobarea actualizării Situației terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al Comunei Șoldanu,
localităţile Șoldanu și Negoești, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea
unei locuinţe proprietate personală, validată prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu
nr.27 din 25.06.2019 și actualizată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Șoldanu nr.49 din 29
octombrie 2019,
II. Aprobarea punerii la dispoziția proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și
apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada
2014-2020”, a terenurilor pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia,
III. Aprobarea inițierii procedurii de vânzare a imobilului compus din clădire C1 – Grajd, în suprafaţă
construită de 699,00 mp și teren aferent, în suprafaţă de 1074,00 mp, situat în intravilanul satului
Șoldanu, cvartal 1, parcela 1/10, nr. cadastral 20581, aparţinând domeniului privat al comunei
Șoldanu, judeţul Călăraşi, administrat de Consiliul Local al Comunei Șoldanu,
IV. Aprobarea inițierii procedurii de vânzare a imobilului compus din clădire C1 – Magazie, în suprafaţă
construită de 553,45 mp și teren aferent, în suprafaţă de 862,00 mp, situat în intravilanul satului
Șoldanu, cvartal 1, parcela 1/5, nr. cadastral 20588, aparţinând domeniului privat al comunei Șoldanu,
judeţul Călăraşi, administrat de Consiliul Local al Comunei Șoldanu,
V. Aprobarea modului de întocmire a registrului agricol pe perioada 2020 – 2024,
VI. Aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2019 al comunei Șoldanu,
apoi propune Consiliului local introducerea în ordinea de zi a unor noi puncte, menționând că proiectele
de hotărâre sunt însoțite, potrivit prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, de referatele de aprobare ale inițiatorului, de
rapoartele compartimentelor de specialitate și de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Comunei Șoldanu:
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VII. Aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în aprilie
2020.
Respectând dispoziţiile art.135 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, supune votului membrilor Consiliului local suplimentarea
ordinii de zi, constată că a fost aprobată cu 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, apoi solicită
Consiliului local exprimarea votului pentru ordinea de zi suplimentată și constată că a fost aprobată cu 13
voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, faţă de 13 consilieri prezenți, din 13 consilieri locali care
compun Consiliul local al comunei Șoldanu..
Din acest moment, mulţumind pentru încrederea acordată şi asigurând consiliul local că lucrările şedinţei
de astăzi se vor desfăşura în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile aprilie, mai și iunie 2020, dl CiprianFlorin CIOBANU, solicită consilierilor să facă propuneri şi pentru dezbaterea altor inițiative care să fie
înscrise la ordinea de zi.
Nefiind propuneri care să fie înscrise în ordinea de zi, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile aprilie,
mai și iunie 2020, dl Ciprian-Florin CIOBANU, abordează punctul I al ordinii de zi: aprobarea actualizării
Situației terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al Comunei Șoldanu, localităţile Șoldanu și
Negoești, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate
personală, validată prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr.27 din 25.06.2019 și actualizată
prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Șoldanu nr.49 din 29 octombrie 2019, solicitând cu acest prilej
prezentarea documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, inițiatorul Proiectului de hotărâre, prezintă plenului Consiliului local
Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 2198 din 23.04.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin
care propune aprobarea actualizării Situației terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al Comunei
Șoldanu, localităţile Șoldanu și Negoești, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea
unei locuinţe proprietate personală.
În continuare, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 2197 din 23.04.2020
privind aprobarea actualizării Situației terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al Comunei Șoldanu,
localităţile Șoldanu și Negoești, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei
locuinţe proprietate personală, validată prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr.27 din
25.06.2019 și actualizată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Șoldanu nr.49 din 29 octombrie 2019,
apoi Raportul de specialitate nr. 2325 din 30.04.2020, referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea
actualizării Situației terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al Comunei Șoldanu, localităţile
Șoldanu și Negoești, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe
proprietate personală, 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. 2369 din 30.04.2020, prin care
se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de
hotărâre iniţiat, în temeiul art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Se înscrie la cuvânt dl Marian DIVAN, președintele comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, care dă citire
Raportului de avizare înregistrat sub nr. 2372 din 30.04.2020, prin care se constată îndeplinite condiţiile
prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.136
alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul Administrativ.
Se înscrie la cuvânt dna Marijana BOTEA, președintele comisiei de specialitate pentru învăţământ,
sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport,
dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 2379 din 30.04.2020, 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 aprilie, mai și iunie 2020, dl Ciprian-Florin
CIOBANU, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de
hotărâre iniţiat.
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Dl Traian HULEA, secretarul general al Comunei Șoldanu precizează că hotărârea privind aprobarea
actualizării Situației terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al Comunei Șoldanu, localităţile
Șoldanu și Negoești, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe
proprietate personală, validată prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr.27 din 25.06.2019 și
actualizată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Șoldanu nr.49 din 29 octombrie 2019, poate fi
adoptată cu majoritate absolută, respectiv 7 voturi pentru [majoritate absolută cf. Art.5 lit.cc) din Codul
administrativ (primul număr natural strict mai mare decât jumătate din totalul membrilor în funcție ai
consiliului local)], apoi prezintă detaliat modificarea propusă și motivarea acesteia.
Dl consilier, Ion BUCUR, dorește să știe amplasamentul terenului proprietate privată a comunei propus a
fi scos din inventar.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă planul de încadrare al Tarlalei 5/1 din intravilanul satului
Șoldanu și indică amplasamentul terenului în suprafață de 480 mp ce urmează a fi intabulat, inclus în
ionventarul domaniului public și apoi pus la dispoziția S.C. ECOAQUA S.A. Călărași pentru realizarea
proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a
Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020”.
Nemaifiind amendamente, discuţii sau propuneri, dl Ciprian-Florin CIOBANU, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Situației terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al Comunei
Șoldanu, localităţile Șoldanu și Negoești, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei
locuinţe proprietate personală, validată prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr.27 din 25.06.2019 și
actualizată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Șoldanu nr.49 din 29 octombrie 2019 și constată că a fost
adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.24/30.04.2020 cu 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0
voturi împotrivă din totalul de 13 consilieri locali prezenţi, din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.

În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile aprilie, mai și iunie 2020, dl Ciprian-Florin
CIOBANU, propune să se treacă la punctul II al ordinii de zi: aprobarea punerii la dispoziția proiectului
„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului
Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020”, a terenurilor pentru
construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia, 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. 2243 din 24.04.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin
care propune aprobarea punerii la dispoziția proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de
apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada
2014-2020”, a terenurilor pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia .
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 2242
din 24.04.2020 privind aprobarea punerii la dispoziția proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și
Ialomița, în perioada 2014-2020”, a terenurilor pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții
aferente acestuia, apoi Raportul de specialitate nr. 2329 din 29.04.2020, referitor la proiectul de hotărâre
privind aprobarea punerii la dispoziția proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și
apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 20142020”, a terenurilor pentru construcția/ extinderea/ reabilitarea noilor investiții aferente acestuia, 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. 2368 din 30.04.2020, prin care
se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de
hotărâre iniţiat, în temeiul art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Se înscrie la cuvânt dl Marian DIVAN, președintele comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, care dă citire
Raportului de avizare înregistrat sub nr. 2373 din 30.04.2020, prin care se constată îndeplinite condiţiile
prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.136
alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul Administrativ.
Se înscrie la cuvânt dna Marijana BOTEA, președintele comisiei de specialitate pentru învăţământ,
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sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport,
dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 2380 din 30.04.2020, 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 aprilie, mai și iunie 2020, dl Ciprian-Florin
CIOBANU, 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
punerii la dispoziția proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru
aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020”, a terenurilor
pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia 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, precizează că terenurile ce vor fi puse la dispoziția proiectului rămân
proprietatea publică a comunei și că situația acestora poate fi modificată, în funcție de forma finală a
studiului de fezabilitate, agreată de finanțator.
Nemaifiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Ciprian-Florin CIOBANU, președintele de ședință, supune la
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziția proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în
perioada 2014-2020”, a terenurilor pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia și
constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.25/30.04.2020 cu 13 voturi pentru, 0
abțineri și 0 voturi împotrivă din totalul de 13 consilieri locali prezenţi în sală, din 13 consilieri în funcție care compun
Consiliul local.

În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile aprilie, mai și iunie 2020, dl Ciprian-Florin
CIOBANU, propune să se treacă la punctul III al ordinii de zi: aprobarea inițierii procedurii de vânzare a
imobilului compus din clădire C1 – Grajd, în suprafaţă construită de 699,00 mp și teren aferent, în suprafaţă
de 1074,00 mp, situat în intravilanul satului Șoldanu, cvartal 1, parcela 1/10, nr. cadastral 20581, aparţinând
domeniului privat al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, administrat de Consiliul Local al Comunei Șoldanu,
solicitând cu acest prilej prezentarea documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, inițiatorul Proiectului de hotărâre, prezintă plenului Consiliului local
Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 970 din 19.02.2020, prin care propune aprobarea inițierii procedurii
de vânzare a imobilului compus din clădire C1 – Grajd, în suprafaţă construită de 699,00 mp și teren aferent,
în suprafaţă de 1074,00 mp, situat în intravilanul satului Șoldanu, cvartal 1, parcela 1/10, nr. cadastral 20581,
aparţinând domeniului privat al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, administrat de Consiliul Local al
Comunei Șoldanu.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 969 din
19.02.2020 privind aprobarea inițierii procedurii de vânzare a imobilului compus din clădire C1 – Grajd, în
suprafaţă construită de 699,00 mp și teren aferent, în suprafaţă de 1074,00 mp, situat în intravilanul satului
Șoldanu, cvartal 1, parcela 1/10, nr. cadastral 20581, aparţinând domeniului privat al comunei Șoldanu,
judeţul Călăraşi, administrat de Consiliul Local al Comunei Șoldanu, apoi raportul de specialitate nr.1098 din
25.02.2020 proiectul de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de vânzare a imobilului compus din
clădire C1 – Grajd, în suprafaţă construită de 699,00 mp și teren aferent, în suprafaţă de 1074,00 mp, situat
în intravilanul satului Șoldanu, cvartal 1, parcela 1/10, nr. cadastral 20581, aparţinând domeniului privat al
comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, administrat de Consiliul Local al Comunei Șoldanu, prin care motivează
în drept şi în fapt necesitatea şi oportunitatea proiectului.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul președinților comisiilor de specialitate ale consiliului local, în vederea
prezentării rapoartelor de avizare ale proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele comisiei de specialitate pentru probleme
juridice și de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 1119 din 25.02.2020, prin care
se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de
hotărâre iniţiat, în temeiul art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Se înscrie la cuvânt dl Marian DIVAN, președintele comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, care dă citire
Raportului de avizare înregistrat sub nr. 1128 din 25.02.2020, prin care se constată îndeplinite condiţiile
Pagină 4 din 9

prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.136
alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul Administrativ.
Se înscrie la cuvânt dna Marijana BOTEA, președintele comisiei de specialitate pentru învăţământ,
sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport,
dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 1137 din 25.02.2020, în care se constată îndeplinite
condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în
temeiul art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile aprilie, mai și iunie 2020, dl Ciprian-Florin
CIOBANU, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de
hotărâre iniţiat.
Dl Traian HULEA, secretarul general al Comunei Șoldanu precizează că hotărârea privind aprobarea
inițierii procedurii de vânzare a imobilului compus din clădire C1 – Grajd, în suprafaţă construită de 699,00
mp și teren aferent, în suprafaţă de 1074,00 mp, situat în intravilanul satului Șoldanu, cvartal 1, parcela 1/10,
nr. cadastral 20581, aparţinând domeniului privat al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, administrat de
Consiliul Local al Comunei Șoldanu, poate fi adoptată cu majoritate legală: 9 voturi [majoritate calificată cf.
Art.5 lit.dd) din Codul administrativ (primul număr natural care este mai mare decât valoarea numerică
rezultată în urma aplicării fracției/procentului stabilite/stabilit prin lege la totalul membrilor organului
colegial stabilit în condișiile legii)].
Dl consilier, Georgică CONSTANTIN, declară că are un interes în această procedură și părăsește sala.
Dl consilier, Iulian-Marius ANDREIAȘ, declară că are un interes în această procedură și părăsește sala.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, declară că are un interes în această procedură și părăsește sala.
Nemaifiind amendamente, alte discuţii sau propuneri, dl Ciprian-Florin CIOBANU, președintele de ședință, supune la
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de vânzare a imobilului compus din clădire C1 – Grajd, în
suprafaţă construită de 699,00 mp și teren aferent, în suprafaţă de 1074,00 mp, situat în intravilanul satului Șoldanu,
cvartal 1, parcela 1/10, nr. cadastral 20581, aparţinând domeniului privat al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi,
administrat de Consiliul Local al Comunei Șoldanu și constată că nu a fost adoptată o hotărâre a Consiliului Local
al Comunei Șoldanu în acest scop, nerealizându-se majoritatea legală necesară stabilită de prevederile art.139
alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, consemnând 7 voturi
pentru, 3 abțineri (ILIE Costel, BUCUR Ion, CIOBANU Ciprian-Florin) și 0 voturi împotrivă din totalul de 10
consilieri locali prezenţi în sală, din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.

În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile aprilie, mai și iunie 2020, dl Ciprian-Florin
CIOBANU, propune să se treacă la punctul IV al ordinii de zi: aprobarea inițierii procedurii de vânzare a
imobilului compus din clădire C1 – Magazie, în suprafaţă construită de 553,45 mp și teren aferent, în
suprafaţă de 862,00 mp, situat în intravilanul satului Șoldanu, cvartal 1, parcela 1/5, nr. cadastral 20588,
aparţinând domeniului privat al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, administrat de Consiliul Local al
Comunei Șoldanu, solicitând cu acest prilej prezentarea documentelor care justifică inițierea proiectului de
hotărâre.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, inițiatorul Proiectului de hotărâre, prezintă plenului Consiliului local
Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 972 din 19.02.2020, prin care propune aprobarea inițierii procedurii
de vânzare a imobilului compus din clădire C1 – Magazie, în suprafaţă construită de 553,45 mp și teren
aferent, în suprafaţă de 862,00 mp, situat în intravilanul satului Șoldanu, cvartal 1, parcela 1/5, nr. cadastral
20588, aparţinând domeniului privat al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, administrat de Consiliul Local al
Comunei Șoldanu.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 971 din
19.02.2020 privind aprobarea inițierii procedurii de vânzare a imobilului compus din clădire C1 – Magazie,
în suprafaţă construită de 553,45 mp și teren aferent, în suprafaţă de 862,00 mp, situat în intravilanul satului
Șoldanu, cvartal 1, parcela 1/5, nr. cadastral 20588, aparţinând domeniului privat al comunei Șoldanu,
judeţul Călăraşi, administrat de Consiliul Local al Comunei Șoldanu, apoi raportul de specialitate nr.1099 din
25.02.2020 la proiectul de hotărâre aprobarea inițierii procedurii de vânzare a imobilului compus din clădire
C1 – Magazie, în suprafaţă construită de 553,45 mp și teren aferent, în suprafaţă de 862,00 mp, situat în
intravilanul satului Șoldanu, cvartal 1, parcela 1/5, nr. cadastral 20588, aparţinând domeniului privat al
comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, administrat de Consiliul Local al Comunei Șoldanu, prin care motivează
în drept şi în fapt necesitatea şi oportunitatea proiectului.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul președinților comisiilor de specialitate ale consiliului local, în vederea
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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. 1120 din 25.02.2020, prin care
se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de
hotărâre iniţiat, în temeiul art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Se înscrie la cuvânt dl Marian DIVAN, președintele comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, care dă citire
Raportului de avizare înregistrat sub nr. 1129 din 25.02.2020, prin care se constată îndeplinite condiţiile
prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.136
alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul Administrativ.
Se înscrie la cuvânt dna Marijana BOTEA, președintele comisiei de specialitate pentru învăţământ,
sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport,
dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 1138 din 25.02.2020, în care se constată îndeplinite
condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în
temeiul art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile aprilie, mai și iunie 2020, dl Ciprian-Florin
CIOBANU, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de
hotărâre iniţiat.
Dl Traian HULEA, secretarul general al Comunei Șoldanu precizează că hotărârea privind aprobarea
inițierii procedurii de vânzare a imobilului compus din clădire C1 – Magazie, în suprafaţă construită de
553,45 mp și teren aferent, în suprafaţă de 862,00 mp, situat în intravilanul satului Șoldanu, cvartal 1, parcela
1/5, nr. cadastral 20588, aparţinând domeniului privat al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, administrat de
Consiliul Local al Comunei Șoldanu, poate fi adoptată cu majoritate legală: 9 voturi [majoritate calificată cf.
Art.5 lit.dd) din Codul administrativ (primul numar natural care este mai mare decat valoarea numerica
rezultata in urma aplicarii fractiei/procentului stabilite/stabilit prin lege la totalul membrilor organului
colegial stabilit in conditiile legii)].
Dl consilier, Georgică CONSTANTIN, declară că are un interes în această procedură și părăsește sala.
Dl consilier, Iulian-Marius ANDREIAȘ, declară că are un interes în această procedură și părăsește sala.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, declară că are un interes în această procedură și părăsește sala..
Nemaifiind amendamente, alte discuţii sau propuneri, dl Ciprian-Florin CIOBANU, președintele de ședință, supune la
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de vânzare a imobilului compus din clădire C1 –
Magazie, în suprafaţă construită de 553,45 mp și teren aferent, în suprafaţă de 862,00 mp, situat în intravilanul satului
Șoldanu, cvartal 1, parcela 1/5, nr. cadastral 20588, aparţinând domeniului privat al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi,
administrat de Consiliul Local al Comunei Șoldanu și constată că nu a fost adoptată o hotărâre a Consiliului local al
comunei Șoldanu în acest scop, nerealizându-se majoritatea legală necesară stabilită de prevederile art.139
alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, consemnând 7 voturi
pentru, 3 abțineri (ILIE Costel, BUCUR Ion, CIOBANU Ciprian-Florin) și 0 voturi împotrivă din totalul de 10
consilieri locali prezenţi în sală, din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.

În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile aprilie, mai și iunie 2020, dl Ciprian-Florin
CIOBANU, propune să se treacă la punctul V, al ordinii de zi: aprobarea modului de întocmire a registrului
agricol pe perioada 2020 – 2024, solicitând cu acest prilej prezentarea documentului.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, inițiatorul Proiectului de hotărâre, prezintă plenului Consiliului local
Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 2255 din 24.04.2020, elaborat de Primarul Comunei Șoldanu, prin
care propune aprobarea modului de întocmire a registrului agricol pe perioada 2020 - 2024.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 2254
din 24.04.2020 privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol pe perioada 2020 - 2024, apoi
Raportul de specialitate nr. 2330 din 29.04.2020, referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea modului
de întocmire a registrului agricol pe perioada 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 dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele comisiei de specialitate pentru probleme
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juridice și de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 2367 din 30.04.2020, prin care
se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de
hotărâre iniţiat, în temeiul art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Se înscrie la cuvânt dl Marian DIVAN, președintele comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, care dă citire
Raportului de avizare înregistrat sub nr. 2374 din 30.04.2020, prin care se constată îndeplinite condiţiile
prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.136
alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul Administrativ.
Se înscrie la cuvânt dna Marijana BOTEA, președintele comisiei de specialitate pentru învăţământ,
sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport,
dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 2381 din 30.04.2020, 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 aprilie, mai și iunie 2020, dl Ciprian-Florin
CIOBANU, 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
modului de întocmire a registrului agricol pe perioada 2020 – 2024, poate fi adoptată cu majoritate absolută,
respectiv 7 voturi pentru [majoritate absolută cf. Art.5 lit.cc) din Codul administrativ (primul număr natural
strict mai mare decât jumătate din totalul membrilor în funcție ai consiliului local)], apoi justifică opțiunea de
întocmire a registrului agricol pe hârtie în perioada 2020 - 2024.
Nemaifiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Ciprian-Florin CIOBANU, președintele de ședință, supune
la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol pe perioada 2020 – 2024 și
constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.26/30.04.2020 cu 13 voturi pentru, 0
abțineri și 0 voturi împotrivă din totalul de 13 consilieri locali prezenţi în sală, din 13 consilieri în funcție care compun
Consiliul local.

În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile aprilie, mai și iunie 2020, dl Ciprian-Florin
CIOBANU, propune să se treacă la punctul VI, al ordinii de zi: aprobarea contului de încheiere a
exerciţiului bugetar pe anul 2019 al comunei Șoldanu, solicitând cu acest prilej prezentarea documentului.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, inițiatorul Proiectului de hotărâre, prezintă plenului Consiliului local
Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 2257 din 24.04.2020, elaborat de Primarul Comunei Șoldanu, prin
care propune aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2019 al Comunei Șoldanu.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 2256
din 24.04.2020 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2019 al comunei
Șoldanu, apoi Raportul de specialitate nr. 2341 din 29.04.2020, referitor la proiectul de hotărâre privind
aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2019 al Comunei 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 dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele comisiei de specialitate pentru probleme
juridice și de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 2366 din 30.04.2020, prin care
se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de
hotărâre iniţiat, în temeiul art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Se înscrie la cuvânt dl Marian DIVAN, președintele comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, care dă citire
Raportului de avizare înregistrat sub nr. 2375 din 30.04.2020, prin care se constată îndeplinite condiţiile
prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.136
alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul Administrativ.
Se înscrie la cuvânt dna Marijana BOTEA, președintele comisiei de specialitate pentru învăţământ,
sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport,
dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 2382 din 30.04.2020, în 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.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile aprilie, mai și iunie 2020, dl Ciprian-Florin
CIOBANU, 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
contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2019 al comunei 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 Ciprian-Florin CIOBANU, președintele de ședință, supune la
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2019 al comunei Șoldanu
și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.27/30.04.2020 cu 13 voturi pentru,
0 abțineri și 0 voturi împotrivă din totalul de 13 consilieri locali prezenţi în sală, din 13 consilieri în funcție care
compun Consiliul local.

În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile aprilie, mai și iunie 2020, dl Ciprian-Florin
CIOBANU, propune să se treacă la punctul VI, suplimentar, al ordinii de zi: aprobarea rectificării
bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în aprilie 2020, solicitând cu acest prilej
prezentarea documentului.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, inițiatorul Proiectului de hotărâre, prezintă plenului Consiliului local
Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 2340 din 29.04.2020, elaborat de Primarul Comunei Șoldanu, prin
care propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, Judeţul Călăraşi, în
aprilie 2020.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 2337
din 29.04.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul
Călăraşi, în aprilie 2020, apoi Raportul de specialitate nr. 2342 din 29.04.2020, referitor la proiectul de
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al Comunei Şoldanu, Judeţul Călăraşi, în
aprilie 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 dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele comisiei de specialitate pentru probleme
juridice și de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 2365 din 30.04.2020, prin care
se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de
hotărâre iniţiat, în temeiul art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Se înscrie la cuvânt dl Marian DIVAN, președintele comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, care dă citire
Raportului de avizare înregistrat sub nr. 2376 din 30.04.2020, prin care se constată îndeplinite condiţiile
prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.136
alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul Administrativ.
Se înscrie la cuvânt dna Marijana BOTEA, președintele comisiei de specialitate pentru învăţământ,
sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport,
dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 2383 din 30.04.2020, 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 aprilie, mai și iunie 2020, dl Ciprian-Florin
CIOBANU, 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
rectificării bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în aprilie 2020, 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)].
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Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă detaliat anexa la proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în aprilie 2020.
Nemaifiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Ciprian-Florin CIOBANU, președintele de ședință, supune
la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul
Călăraşi, în aprilie 2020 și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.28/30.04.2020 cu 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din totalul de 13 consilieri locali prezenţi în sală,
din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.

Epuizându-se ordinea de zi aprobată, preşedintele de şedinţă, dl consilier, Ciprian-Florin CIOBANU,
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 și constată că s-a înscris la cuvânt dl consilier, Ionel TĂNASE, apoi dă cuvântul celui
înscris.
Dl consilier, Ionel TĂNASE, primul înscris la cuvânt, solicită informarea consiliului despre stadiul
implementării proiectului pentru înființarea unui nou foraj hidrogeologic.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, aduce la cunoștință că în data de 29 aprilie a fost emisă autorizația de
construire, că luni vor fi plătite cotelelegale către Inspectoratul de Stat în Construcții și că în maximum 10
zile va emite ordinul de începere către executant.
Dl consilier, Ionel TĂNASE, solicită să se mărească perioada de furnizare a apei.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, precizează că în această perioadă, de secetă, a scăzut și nivelul apei în
freatic influențat de debitele scăzute ale râului Argeș și fluviului Dunărea și că dacă se extrag 5 - 6 mc de apă
din foraje, furnizarea este condiționată de aceste caracteristici.
Nemaifiind înscrieri la cuvânt, după epuizarea problemelor înscrise pe ordinea de zi, preşedintele de
şedinţă, dl consilier, Ciprian-Florin CIOBANU, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local
al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, din data de 30 aprilie 2020 și mulțumește tuturor celor prezenţi pentru
participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi, data de 30 aprilie 2020.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local, Ciprian-Florin CIOBANU

BMMMMMMMMMBB
ÎNTOCMIT:

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

Secretarul general al Comunei Şoldanu,
Traian HULEA

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