ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

Nr. 7186 din 23 decembrie 2020

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 04 decembrie 2020, în şedinţa extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local al
Comunei Șoldanu, Judeţul Călăraşi, convocată conform prevederilor art.133 şi art.134 alin.(1) lit.a) și (4) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, coroborate cu prevederile art.24
alin.(5) lit.a), a1) și a2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Șoldanu,
Județul Călărași, revizuit, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr.43 din 26.09.2019 cu
completările ulterioare, de către dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prin Dispoziţia nr.251 din 04 decembrie 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.
În conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile noiembrie și decembrie 2020, dl Alexandru-Adrian
BOTEA, va conduce lucrările prezentei şedinţe.
Ținând seama de dispoziţiile art.138 alin.(15) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
Administrativ şi având în vedere faptul că procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei
Șoldanu din data de 16.11.2020 nu a fost încă redactat, acesta nu poate fi prezentat consilierilor locali înaintea
aprobării şi dezbaterii proiectului ordinii de zi al prezentei şedinţe și, pe cale de consecinţă, procesul-verbal va fi
supus spre aprobare în următoarea ședinţa ordinară a consiliului local.
În continuare, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, dă citire proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de ,
04 decembrie 2020:
I. Aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al Comunei Şoldanu, Judeţul Călăraşi, în decembrie 2020;
II. Aprobarea concesionării fără licitație publică a unui spațiu cu destinație de cabinet medical uman, situat în
localitatea Șoldanu, Șoseaua Călărași, nr. 85-87, către S.C. DOCTOR PUNGOCI S.R.L., reprezentată de
medicul de familie, dr. PUNGOCI Petruța-Adriana.
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, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile noiembrie și decembrie 2020, dl Alexandru-Adrian BOTEA,
având în vedere caracterul extraordinar al ședinței, abordează punctul I al ordinii de zi: aprobarea rectificării
bugetului local pe anul 2020 al Comunei Şoldanu, Judeţul Călăraşi, în decembrie 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. 6745 din 04.12.2020, elaborat de Primarul Comunei Șoldanu, prin care propune
aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al Comunei Şoldanu, Judeţul Călăraşi, în decembrie 2020.
În continuare, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 6744 din 04.12.2020 privind
aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al Comunei Şoldanu, Judeţul Călăraşi, în decembrie 2020, apoi .
6746 din 04.12.2020, referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al
Comunei Şoldanu, Judeţul Călăraşi, în decembrie 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. 6777 din 04.12.2020, prin care se constată
îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în
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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 economicofinanciare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, care dă citire Raportului de avizare
înregistrat sub nr. 6781 din 04.12.2020, 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. 6785 din 04.12.2020, 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.
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 decembrie 2020 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)].
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, inițiatorul proiectului, prezintă detaliat și explicit anexa la proiectul de hotărâre
propus.
Dl consilier, Georgică CONSTANTIN, întreabă dacă se vor primi bani din valorificarea deșeurilor colectate
selectiv.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, arată că, deocamdată, se va primi suma de 7000 lei și că stocul de deșeuri
regenerabile selectate este mare, acestea nu pot fi valorificate.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, întreabă ce cantitate s-a vândut și ce cantitate de deșeuri regenerabile s-a
ridicat din comună.
Dl consilier, Ion BUCUR, dorește să știe ce cantitate de deșeuri a fost colectată selectiv și ridicată de la populație.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, precizează că 20% din cantitatea ridicată reprezintă deșeuri neregenerabile, deci
sunt considerate pierderi, și că din cauza faptului că nu există cerere de deșeuri pentru regenerare a crescut stocul.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, întreabă când se vor relua lucrările de modenizare pentru cele 5 străzi din
proiect rămase neasfaltate.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, aduce la cunoștința consiliului local că și aceste străzi vor fi modernizate, că
executantul a solicitat sistearea lucrărilor pentru sezonul rece 2020 – 2021 și că execuția a fost blocată de lipsa
alocărilor MDRAP pentru plata aferentă situațiilor de liucrări depuse în tranșa a doua și a treia.
Dl consilier, Ion BUCUR, solicită informații despre plata ajutoarelor de urgență.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, arată că suma de 5000 lei propusă a fi rectificată este pentru plata ajutoarelor
de urgență către persoanele confirmate pozitiv cu SARS-COV 19.
Dl consilier, Ion BUCUR, întreabă dacă au fost prevăzuți și bani pentru ajutorul de încălzire.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, răspunde afirmativ.
Nemaifiind amendamente, discuţii sau propuneri, dl Alexandru-Adrian BOTEA, președintele de ședință, supune
la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al Comunei
Şoldanu, Judeţul Călăraşi, în decembrie 2020 și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al
comunei Șoldanu nr.57/04.12.2020 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 noiembrie și decembrie 2020, dl Alexandru-Adrian
BOTEA, propune să se treacă la punctul II al ordinii de zi: aprobarea concesionării fără licitație publică a unui
spațiu cu destinație de cabinet medical uman, situat în localitatea Șoldanu, Șoseaua Călărași, nr. 85-87, către S.C.
DOCTOR PUNGOCI S.R.L., reprezentată de medicul de familie, dr. PUNGOCI Petruța-Adriana, 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. 6756 din 04.12.2020, elaborat de Primarul Comunei Șoldanu, prin care propune
aprobarea concesionării fără licitație publică a unui spațiu cu destinație de cabinet medical uman, situat în localitatea
Șoldanu, Șoseaua Călărași, nr. 85-87, către S.C. DOCTOR PUNGOCI S.R.L., reprezentată de medicul de familie,
dr. PUNGOCI Petruța-Adriana.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 5168 din
16.09.2020 privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unui spațiu cu destinație de cabinet medical uman,
situat în localitatea Șoldanu, Șoseaua Călărași, nr. 85-87, către S.C. DOCTOR PUNGOCI S.R.L., reprezentată de
Pagină 2 din 3

medicul de familie, dr. PUNGOCI Petruța-Adriana, apoi Raportul de specialitate nr. 6775 din 04.12.2020, referitor
la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unui spațiu cu destinație de cabinet
medical uman, situat în localitatea Șoldanu, Șoseaua Călărași, nr. 85-87, către S.C. DOCTOR PUNGOCI S.R.L.,
reprezentată de medicul de familie, dr. PUNGOCI Petruța-Adriana, 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. 6778 din 04.12.2020, 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 economicofinanciare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, care dă citire Raportului de avizare
înregistrat sub nr. 6782 din 04.12.2020, 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. 6786 din 04.12.2020, 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 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
concesionării fără licitație publică a unui spațiu cu destinație de cabinet medical uman, situat în localitatea Șoldanu,
Șoseaua Călărași, nr. 85-87, către S.C. DOCTOR PUNGOCI S.R.L., reprezentată de medicul de familie, dr.
PUNGOCI Petruța-Adriana 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 consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, solicită să se menționeze în contract că, dacă medicul de familie va pleca
înainte de expirarea contractului, acesta să înceteze.
Dl consilier, Ion BUCUR, întrabă despre valoarea redevenței începând cu anul al șaselea.
Dl secretar general al Comunei Șoldanu, Traian HULEA, precizează că nu e oportun să se calculeze acum, că
înainte de împlinirea termenului de 5 ani se va realiza un studiu de evaluare pentru determinarea valorii de piață a
cabinetului, în funcție de care consiliul local va stabili valoarea anuală a redevenței datorate de concesionar către
concedent.
Nemaifiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Alexandru-Adrian BOTEA, președintele de ședință,
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unui spațiu cu destinație
de cabinet medical uman, situat în localitatea Șoldanu, Șoseaua Călărași, nr. 85-87, către S.C. DOCTOR
PUNGOCI S.R.L., reprezentată de medicul de familie, dr. PUNGOCI Petruța-Adriana și constată că a fost
adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.58/04.12.2020 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, Alexandru-Adrian BOTEA, declară
închise lucrările şedinţei extraordinare, convocată de îndată a Consiliului Local al Comunei Șoldanu, Judeţul
Călăraşi, din data de 04 decembrie 2020 și mulțumește tuturor celor prezenţi pentru participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi, data de 04 decembrie 2020.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local, Alexandru-Adrian BOTEA

ÎNTOCMIT:

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

Secretarul general al Comunei Şoldanu,
Traian HULEA

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

Pagină 3 din 3

