ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA ȘOLDANU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

Nr. 1716 din 30.03.2021

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 26 februarie 2021, 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.72 din 17 februarie 2021 și prin Convocatorul nr. 843 din 17.02.2021.
Potrivit dispoziţiilor art.137 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, dra Iuliana-Ioana ȚUȚULEA, pentru Secretarul General al Comunei Șoldanu, procedează
la verificarea prezenţei consilierilor locali la şedinţă şi constată că din totalul de 13 consilieri locali în
evidenţă sunt prezenţi 11 consilieri, dl consilier, Iulian-Marius ANDREIAȘ fiind absent nemotivat iar dl
consilier, Marian-Dragoș NEAGU notificându-și demisia începând cu 31 ianuarie 2021, astfel ședinţa
este legal constituită.
La şedinţă mai participă dl Iulian GEAMBAȘU, Primarul Comunei Șoldanu și dra Iuliana-Ioana
ȚUȚULEA, pentru 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, dra Iuliana-Ioana ȚUȚULEA, pentru Secretarul general al Comunei Șoldanu,
prezintă consilierilor locali procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 28 ianuarie
2021.
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, dra Iuliana-Ioana ȚUȚULEA, pentru 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 28 ianuarie 2021 și solicită consiliului să-și exprime votul, iar în urma votului,
constată că acesta este aprobat cu votul pentru al 11 consilieri, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din totalul
de 11 consilieri locali prezenţi, din 13 consilieri în funcție care compun consiliul local, apoi procesulverbal este semnat de președintele de ședință ales pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2021, dl
consilier, Ion BUCUR și de dra Iuliana-Ioana ȚUȚULEA pentru secretarul general.
În continuare, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, dă citire proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare din
data de 26 februarie 2021:
I. Aprobarea desemnării reprezentanților Consiliului Local al Comunei Șoldanu în Comisia de evaluare
a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al Comunei Șoldanu, pentru
activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020;
II. Constatarea încetării de drept și a vacantării mandatului de consilier local al Consiliului Local al
Comunei Șoldanu, înainte de expirarea duratei normale, al dlui NEAGU Marian-Dragoș, ca urmare
a demisiei;
III. Aprobarea unor taxe speciale la Comuna Șoldanu, Județul Călărași, pentru anul fiscal 2021.
Respectând dispoziţiile art.135 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, solicită Consiliului local exprimarea votului pentru ordinea
de zi propusă și constată că a fost aprobată cu 11 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, faţă de 11
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, președintele de ședință ales pentru lunile ianuarie, februarie și
martie 2021, dl consilier, Ion BUCUR, propune abordarea punctului I al ordinii de zi: aprobarea
desemnării reprezentanților Consiliului Local al Comunei Șoldanu în Comisia de evaluare a
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performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al Comunei Șoldanu, pentru activitatea
desfășurată începând cu 1 ianuarie 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. 834 din 18.02.2021, elaborat de Primarul Comunei Şoldanu şi prin
care se propune aprobarea desemnării reprezentanților Consiliului Local al Comunei Șoldanu în Comisia
de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al Comunei Șoldanu, pentru
activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020.
În continuare, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 792 din 15.02.2021,
inițiat de Primarul Comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea desemnării reprezentanților Consiliului
Local al Comunei Șoldanu în Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale
Secretarului general al Comunei Șoldanu, pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020, apoi
Raportul de specialitate nr. 848 din 17.02.2021, referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea
desemnării reprezentanților Consiliului Local al Comunei Șoldanu în Comisia de evaluare a
performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al Comunei Șoldanu, pentru activitatea
desfășurată începând cu 1 ianuarie 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. 1006 din 26.02.2021, 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. 1011 din 26.02.2021, 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. 1016 din 26.02.2021, 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 ianuarie, februarie și martie 2021, dl consilier,
Ion BUCUR, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru propuneri nominale și dezbaterea în
plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dra Iuliana-Ioana ȚUȚULEA, pentru Secretarul general al Comunei Șoldanu, precizează că hotărârea
privind aprobarea desemnării reprezentanților Consiliului Local al Comunei Șoldanu în Comisia de
evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al Comunei Șoldanu, pentru
activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020 poate fi adoptată cu majoritatea legală de 6 voturi
[majoritate simplă cf. Art.5 lit.ee) din Codul administrativ (primul număr natural mai mare decât jumătate
din totalul membrilor prezenți la o ședință a organului colegial, cu condiția îndeplinirii cvorumului)].
Dl viceprimar, Iulian MARIN, propun e ca din comisia de evaluare să facă parte dl consilier,
Alexandru-Adrian BOTEA.
Dl consilier, Ion BUCUR, propune ca din comisia de evaluare a SG pentru anul 2020 să facă parte dl
consilier, Iulian CERNEA.
Nemaifiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl consilier, Ion BUCUR, președintele de ședință,
supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentanților
Consiliului Local al Comunei Șoldanu în Comisia de evaluare a performanțelor profesionale
individuale ale Secretarului general al Comunei Șoldanu, pentru activitatea desfășurată începând cu 1
ianuarie 2020 constată că dl consilier, Alexandru-Adrian BOTEA a fost votat cu 10 voturi pentru și 1
abținere (Alexandru-Adrian BOTEA), dl consilier Iulian CERNEA a fost votat cu 10 voturi pentru și
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o abținere (Iulian CERNEA) și că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr. 6 din 26.02.2021 cu 11 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din totalul de 11 consilieri
locali prezenţi, din 13 consilieri în funcție care compun consiliul local.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2021, dl consilier,
Ion BUCUR, propune să se treacă la punctul II al ordinii de zi: constatarea încetării de drept și a vacantării
mandatului de consilier local al Consiliului Local al Comunei Șoldanu, înainte de expirarea duratei
normale, al dlui NEAGU Marian-Dragoș, ca urmare a demisiei, 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. 832 din 17.02.2021, elaborat de Primarul Comunei Şoldanu şi prin
care se propune aprobarea proiectului de hotărâre privind constatarea încetării de drept și a vacantării
mandatului de consilier local al Consiliului Local al Comunei Șoldanu, înainte de expirarea duratei
normale, al dlui NEAGU Marian-Dragoș, ca urmare a demisiei.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 830
din 17.02.2021 privind constatarea încetării de drept și a vacantării mandatului de consilier local al
Consiliului Local al Comunei Șoldanu, înainte de expirarea duratei normale, al dlui NEAGU MarianDragoș, ca urmare a demisiei, apoi Raportul de specialitate nr. 849 din 17.02.2021, referitor la proiectul
de hotărâre privind constatarea încetării de drept și a vacantării mandatului de consilier local al Consiliului
Local al Comunei Șoldanu, înainte de expirarea duratei normale, al dlui NEAGU Marian-Dragoș, ca
urmare a demisiei, 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. 1007 din 26.02.2021, 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. 1012 din 26.02.2021, 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. 1018 din 26.02.2021, 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 ianuarie, februarie și martie 2021, dl consilier, Ion
BUCUR, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre
iniţiat.
Dra Iuliana-Ioana ȚUȚULEA, pentru Secretarul general al Comunei Șoldanu, precizează că hotărârea
privind constatarea încetării de drept și a vacantării mandatului de consilier local al Consiliului Local al
Comunei Șoldanu, înainte de expirarea duratei normale, al dlui NEAGU Marian-Dragoș, ca urmare a
demisiei poate fi adoptată cu majoritatea legală de 6 voturi [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 consilier, Ion BUCUR, președintele de ședință,
supune la vot proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept și a vacantării mandatului de
consilier local al Consiliului Local al Comunei Șoldanu, înainte de expirarea duratei normale, al dlui
NEAGU Marian-Dragoș, ca urmare a demisiei și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului
local al comunei Șoldanu nr.7 din 26.02.2021 cu 9 voturi pentru, 2 abțineri (Valeriu MUSTĂȚEA
și Vasile VIȘAN) și 0 voturi împotrivă din totalul de 11 consilieri locali prezenţi în sală, din 13
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consilieri în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2021, dl consilier,
Ion BUCUR, propune să se treacă la punctul III al ordinii de zi: aprobarea unor taxe speciale la Comuna
Șoldanu, Județul Călărași, pentru anul fiscal 2021, 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. 7254 din 31.12.2020, elaborat de Primarul Comunei Şoldanu şi
prin care se propune aprobarea unor taxe speciale la Comuna Șoldanu, Județul Călărași, pentru anul fiscal
2021.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 7253
din 31.12.2020 pentru aprobarea unor taxe speciale la Comuna Șoldanu, Județul Călărași, pentru anul
fiscal 2021, apoi Raportul de specialitate nr. 850 din 17.02.2021, referitor la proiectul de hotărâre privind
aprobarea unor taxe speciale la Comuna Șoldanu, Județul Călărași, pentru anul fiscal 2021, 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. 1008 din 26.02.2021, 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. 1013 din 26.02.2021, 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. 1017 din 26.02.2021, 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 ianuarie, februarie și martie 2021, dl consilier,
Ion BUCUR, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de
hotărâre iniţiat.
Dra Iuliana-Ioana ȚUȚULEA, pentru Secretarul general al Comunei Șoldanu, precizează că hotărârea
privind aprobarea unor taxe speciale la Comuna Șoldanu, Județul Călărași, pentru anul fiscal 2021 poate
fi adoptată cu majoritatea legală de 6 voturi [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 Ion BUCUR, președintele de ședință, supune la
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea unor taxe speciale la Comuna Șoldanu, Județul Călărași,
pentru anul fiscal 2021 și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr. 8 din 26 februarie 2021 cu 11 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, Ion BUCUR, 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-au înscris la cuvânt dnii consilieri,Georgică CONSTANTIN și Valeriu
MUSTĂȚEA, apoi dă cuvântul primului înscris.
Dl consilier, Georgică CONSTANTIN, primul înscris la cuvânt, solicită informații despre procedura
de încadrare a asistenților personali ai persoanelor cu handicap.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, detaliază condițiile încadrării și detaliază actele necesare ce constituie
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dosarul angajatului.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, al doilea înscris la cuvânt, solicită informații despre stadiul
extinderii cimitirului din satul Șoldanu, deoarece pe un teren din vecinătatea cimitirului a fost înhumat un
defunct.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, înștiințează consiliul că terenul pe care a fost oficiată înhumarea este
proprietate privată, că va fi donat parohiei și că defunctul înhumat cu dispensă din partea protoeriei este
soția proprietarului legal.
Nemaifiind înscrieri la cuvânt, după epuizarea problemelor înscrise pe ordinea de zi, preşedintele de
şedinţă, dl consilier, Ion BUCUR, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al
Comunei Șoldanu, Judeţul Călăraşi, din data de 26 februarie 2021 și mulțumește tuturor celor prezenţi
pentru participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi, data de 26 februarie 2021.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local, Ion BUCUR

ÎNTOCMIT:

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

p. Secretarul general al Comunei Şoldanu,
Inspector, Iuliana-Ioana ȚUȚULEA

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

Pagină 5 din 5

