ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA ȘOLDANU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

Nr. 1021 din 26.02.2021

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 28 ianuarie 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.16 din 20 ianuarie 2020și prin Convocatorul nr. 315 din 20.01.2021.
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 23 decembrie 2020 și procesul-verbal al ședinței extraordinare, convocată de
îndată, din 18 ianuarie 2021.
Întrucât nu se înregistrează obiecţiuni motivate asupra conţinutului proceselor-verbale, 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 23 decembrie 2020 și Procesului-verbal încheiat în şedinţa
extraordinară a Consiliului Local al Comunei Şoldanu din data de 18 ianuarie 2021, solicită consiliului să-și
exprime votul, iar în urma votului, constată că acestea sunt aprobate cu votul pentru al 13 consilieri, 0 abțineri
și 0 voturi împotrivă, din totalul de 12 consilieri locali prezenţi, din 13 consilieri în funcție care compun
consiliul local, apoi procesele-verbale sunt semnate de președintele de ședință ales pentru lunile noiembrie și
decembrie 2020, dl Alexandru-Adrian BOTEA, respectiv de președintele de ședință din lunile ianuarie,
februarie și martie 2021, dl consilier, Ion BUCUR și de secretarul general.
În continuare, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, dă citire proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare din data
de 28 ianuarie 2021:
I. Aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2021, privind repartizarea orelor de
muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social;
II. Aprobarea actualizării Nomenclaturii stradale a Comunei Șoldanu, Județul Călărași, în ianuarie 2021;
III. Aprobarea mandatării reprezentantului de drept al Comunei Șoldanu, Județul Călărași, în vederea
exercitării în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„ECOAQUA” Călărași a atribuţiilor prevăzute la art.16 alin.(2) şi alin.(3) din Statutul A.D.I.
„ECOAQUA” Călărași.
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 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, președintele de ședință ales pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2021, dl
consilier, Ion BUCUR, propune abordarea punctului I al ordinii de zi: aprobarea Planului de acţiuni sau de
lucrări de interes local pe anul 2021, privind repartizarea orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă
beneficiare de ajutor social, 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. 6429 din 16.11.2020, elaborat de Primarul Comunei Șoldanu, prin care
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se propune aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2021, privind repartizarea orelor
de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social.
În continuare, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 6428 din 16.11.2020, inițiat
de Primarul Comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local
pe anul 2021, privind repartizarea orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor
social, Anunțul nr. 6430 din 16.11.2020 prin care aduce la cunoștință publică proiectul de hotărâre și solicită
persoanelor interesate să depună propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, apoi Raportul de
specialitate nr. 487 din 28.01.2021, referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau
de lucrări de interes local pe anul 2021, privind repartizarea orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă
beneficiare de ajutor social, 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. 492 din 28.01.2021, 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. 499 din 28.01.2021, 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. 504 din 28.01.2021, 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.
Dl Traian HULEA, Secretarul general al Comunei Șoldanu precizează că hotărârea privind aprobarea
Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2021, privind repartizarea orelor de muncă pentru
persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social poate fi adoptată cu majoritatea legală de 7 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)]. De asemenea, dl secretar general evidențiază
caracterul de repetitivitate anuală al acestei inițiative legale și limitarea acțiunilor și lucrărilor ce se pot realiza
cu beneficiarii apți de muncă.
Nemaifiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl consilier, Ion BUCUR, președintele de ședință,
supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes
local pe anul 2021, privind repartizarea orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare de
ajutor social și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr. 3 din
28.01.2021 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 ianuarie, februarie și martie 2021, dl consilier, Ion
BUCUR, propune să se treacă la punctul II al ordinii de zi: aprobarea actualizării Nomenclaturii stradale a
Comunei Șoldanu, Județul Călărași, în ianuarie 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. 299 din 19.01.2021, elaborat de Primarul Comunei Șoldanu, prin care
se propune aprobarea actualizării Nomenclaturii stradale a Comunei Șoldanu, Județul Călărași, în ianuarie
2021.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 298 din
19.01.2021 privind aprobarea actualizării Nomenclaturii stradale a Comunei Șoldanu, Județul Călărași, în
ianuarie 2021, apoi Raportul de specialitate nr. 488 din 28.01.2021, referitor la proiectul de hotărâre privind
aprobarea actualizării Nomenclaturii stradale a Comunei Șoldanu, Județul Călărași, în ianuarie 2021, prin care
se motivează în drept şi în fapt necesitatea şi oportunitatea proiectului.
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Preşedintele de şedinţă dă cuvântul președinților comisiilor de specialitate ale consiliului local, în vederea
prezentării rapoartelor de avizare ale proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dl Iulian MARIN, președintele comisiei de specialitate pentru probleme juridice și de
disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 493 din 28.01.2021, 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. 500 din 28.01.2021, 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. 505 din 28.01.2021, 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.
Dl Traian HULEA, Secretarul general al Comunei Șoldanu precizează că hotărârea privind aprobarea
actualizării Nomenclaturii stradale a Comunei Șoldanu, Județul Călărași, în ianuarie 2021, 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 consiliului local caracterul repetitiv anual al acestei aprobări din partea consiliului local și faptul
că au fost aduse corecturi nomenclatorului conform recomandărilor dlui consilier, Vasile VIȘAN.
Nemaifiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl consilier, Ion BUCUR, președintele de ședință,
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Nomenclaturii stradale a Comunei
Șoldanu, Județul Călărași, în ianuarie 2021 și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al
comunei Șoldanu nr.4 din 28.01.2021 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 ianuarie, februarie și martie 2021, dl consilier, Ion
BUCUR, propune să se treacă la punctul III al ordinii de zi: aprobarea mandatării reprezentantului de drept
al Comunei Șoldanu, Județul Călărași, în vederea exercitării în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOAQUA” Călărași a atribuţiilor prevăzute la art.16 alin.(2) şi
alin.(3) din Statutul A.D.I. „ECOAQUA” Călărași, 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. 301 din 19.01.2021, elaborat de Primarul Comunei Şoldanu şi prin care
se propune aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea mandatării reprezentantului de drept al
Comunei Șoldanu, Județul Călărași, în vederea exercitării în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOAQUA” Călărași a atribuţiilor prevăzute la art.16 alin.(2) şi
alin.(3) din Statutul A.D.I. „ECOAQUA” Călărași.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 300 din
19.01.2021 privind aprobarea mandatării reprezentantului de drept al Comunei Șoldanu, Județul Călărași, în
vederea exercitării în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„ECOAQUA” Călărași a atribuţiilor prevăzute la art.16 alin.(2) şi alin.(3) din Statutul A.D.I. „ECOAQUA”
Călărași, apoi Raportul de specialitate nr. 489 din 28.01.2021, referitor la proiectul de hotărâre privind
aprobarea mandatării reprezentantului de drept al Comunei Șoldanu, Județul Călărași, în vederea exercitării în
Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOAQUA” Călărași
a atribuţiilor prevăzute la art.16 alin.(2) şi alin.(3) din Statutul A.D.I. „ECOAQUA” Călărași, 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
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disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 494 din 28.01.2021, 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. 501 din 28.01.2021, 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. 506 din 28.01.2021, 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.
Dl Traian HULEA, Secretarul general al Comunei Șoldanu precizează că hotărârea privind aprobarea
stabilirea modului de organizare a pazei bunurilor publice şi ale cetăţenilor, în cadrul Comunei Șoldanu,
Judeţul Călărași, pentru anul 2021 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 menționează că ADI-urile din care face parte Comuna
Șoldanu, la începutul fiecărui mandat, solicită astfel de mandatări.
Nefiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Ion BUCUR, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea stabilirea modului de organizare a pazei bunurilor publice şi ale
cetăţenilor, în cadrul Comunei Șoldanu, Judeţul Călărași, pentru anul 2021 și constată că a fost adoptată
hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr. 5 din 28 ianuarie 2021 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, 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-a înscris la cuvânt dl primar, Iulian GEAMBAȘU și dnii consilieri,Vasile VIȘAN și Valeriu MUSTĂȚEA,
apoi dă cuvântul primului înscris.
Dl primar, Iullian GEAMBAȘU, primul înscris la cuvânt, prezintă Notificarea înregistrată la Primăria
Comunei Șoldanu cu nr.473/27.01.2021 prin care aduce la cunoștința consiliului local intenția de a efectua o
tranșă din concediul de odihnă aferent anului 2020 în zilele de 29.01.2021, respectiv 01.02.2021. Apoi aduce
la cunoștința consiliului local Notificarea înregistrată la Primăria Comunei Șoldanu cu nr.173/13.01.2021, prin
care dl consilier, Marian-Dragoș NEAGU, aduce la cunoștință decizia sa unilaterală de a demisiona din funcția
de consilier al Consiliului Local al Comunei Șoldanu începând cu data de 31.01.2021. De asemenea, dl primar,
Iulian GEAMBAȘU, prezintă consiliului local Adresa Secției 3 Poliție Rurală Curcani
nr.375267/5/11.01.2021, înregistrată la Primăria Comunei Șoldanu cu nr.391/25.01.2021, prin care se
comunică persoanele ce vor face parte din partea Secției 3 în comisia de avizare a cererilor de organizare a
adunărilor publice.
Dl consilier local, Vasile VIȘAN, al doilea înscris la cuvânt, solicită informații despre stadiul actualizării
Planului Urbanistic General – PUG al Comunei Șoldanu.
DL PRIMAR, Iulian GEAMBAȘU, aduce la cunoștință că în prezent documentația urbanistică este depusă
la Agenția pentru Protecția Mediului Călărași, pentru avizul final. Promite că va prezenta memoriul aferent
PUG în prima ședință ordinară. Mai aduce la cunoștință consiliului că punctele de aprindere ale sistemului de
iluminat public au fost înlocuite cu 6 puncte de aprindere moderne, dotate cu celule fotoelectrice pentru
comanda automată a aprinderii.
Dl consilier, Veleriu MUSTĂȚEA, al treilea înscris la cuvânt, solicită informații despre funcționarea
sistemului de distribuție al apei potabile.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, precizează că sistemul furnizează necesarul de apă, consumul fiind destul
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de mic în această perioadă.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, întreabă dacă vor face față puțurile.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, precizează că forajul nou dă un debit de 3,3 l/s iar forajele vechi 4,5,
respectiv 3 l/s.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, întrebă dacă este potabilă apa.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, confirmă că apa este potabilă.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, înștiințează consiliuul local că la Consiliul Județean Călărași a avut loc
o ședință în care s-a discutat despre sprijinirea comunităților în vederea potabilizării apei. Sugerează să se facă
demersuri pentru asigurarea apei potabile. Informează consiliul că Radovanu a ieșit din ADI Ecoaqua.
Dl consilier, Ion BUCUR, precizează că apa din sistemul de distribuție de la Radovanu este captată din
acele cișmele.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, întreabă dacă există inițșiatiove pentru reabilitarea podului de peste
Argeș.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, informează consiliul că pe data de 27.01.2021 s-au prezentat reprezentanți
ai firmei ce va executa lucrările de modernizare a podului și dirigintele de șantier al investitorului, Consiliul
Județean Călărași pentru vizitarea amplasamentului și că au solicitat teren pentru organizarea de șantier șpi
alimentarea cu energie electrică.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, întreabă dacă se cunosc indicatorii tehnici ai lucrării.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, precizează că nu le cunoaște.
Dl consilier, Vasile VIȘAN, întreabă dacă se vor stabili restricții de circulație pe viitorul pod.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, afirmă că nu cunoaște.
DL CONSILIER, Vasile VIȘAN, presupune că circulația vehiculelor cu gabaritul mai mare de 7,5 tone va
fi restricționată.
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 28 ianuarie 2021 și mulțumește tuturor celor prezenţi pentru participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi, data de 28 ianuarie 2021.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local, Ion BUCUR

ÎNTOCMIT:

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

Secretarul general al Comunei Şoldanu,
Traian HULEA

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