ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA ȘOLDANU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

Nr. 1965 din 09.04.2021

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 30 martie 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.109 din 24 martie 2021 și prin Convocatorul nr. 1546 din 24.03.2021.
Potrivit dispoziţiilor art.137 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, dl Traian HULEA, 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 12 consilieri, 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, dl Traian HULEA,
Secretarul general al Comunei Șoldanu, dl Marian TĂTARU, supleant din partea Partidului Național
Liberal și dra Iuliana-Ioana ȚUȚULEA.
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, dl Traian HULEA, Secretarul general al Comunei Șoldanu, prezintă
consilierilor locali procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 26 februarie 2021,
respectiv procesul-verbal al ședinței exraordinare, convocate de îndată, din 09 martie 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, dl Traian HULEA, 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 26 februarie 2021 și a Procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară, convocată de îndată, a
Consiliului Local al Comunei Șoldanu din 09 martie 2021, solicită consiliului să-și exprime votul, iar în
urma votului, constată că acesta este aprobat cu votul pentru al 12 consilieri, 0 abțineri și 0 voturi
împotrivă, din totalul de 12 consilieri locali prezenţi, din 12 consilieri în funcție care compun consiliul
local, apoi procesul-verbal 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 30 martie 2021:
I. Depunerea jurământului de către dl Marian TĂTARU, supleant validat din partea Partidului Național
Liberal;
II. Aprobarea modificării Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr.52 din
16.11.2020 privind aprobarea organizării comisiilor specialitate pe principalele domenii de
activitate ale Consiliului Local al Comunei Şoldanu, Judeţul Călăraşi;
III. Aprobarea declarării utilității publice pentru obiectivul „Construire și dotare Dispensar uman în
Satul Negoești, Comuna Șoldanu, Județul Călărași” și aprobarea schimbării destinației unei
suprafețe de spațiu verde în vederea realizării lucrării de utilitate publică;
IV. Aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei
Șoldanu, județul Călărași, în martie 2021;
V. Aprobarea alegerii Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Șoldanu pentru lunile
aprilie, mai și iunie 2021;
VI. Prezentarea rapoartelor de activitate ale Primarului, respectiv Viceprimarului Comunei Șoldanu;
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VII. Prezentarea solicitării de cumpărare depusă de dl Răducu Valentin și înregistrată la Primăria
Comunei Șoldanu cu nr.1433 din 18.03.2021;
VIII. Prezentarea solicitărilor de prelungire a unor contracte de închiriere încheiate de Consiliul Local
al Comunei Șoldanu pentru teren proprietate privată a Comunei Șoldanu.
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 12 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, faţă de 12
consilieri prezenți, din 12 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: depunerea
jurământului de către dl Marian TĂTARU, supleant validat din partea Partidului Național Liberal,
solicitând prezentarea documentelor justificative.
Dl Traian HULEA, Secretarul General al Comunei Şoldanu, prezintă consiliului local necesitatea
completării numărului de membri prin depunerea jurământului de către dl Marian TĂTARU,
consilier supleant validat și dă citire părții dispozitive a Încheierii din 12.03.2021 a Judecătoriei
Oltenița dată în cauza dosarului nr.1416/269/2021 prin care validează mandatul consilierului local
supleant pentru Comuna Șoldanu, Județul Călărași.
Preşedintele de ședință, dl consilier, Ion BUCUR, invită pe dl Marian TĂTARU, consilier supleant
validat să depună, potrivit art. 117 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, modificată şi completată, urrnătorul jurământ în limba română:
„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi
priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Şoldanu. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!” .
Formula religioasă de încheiere a respectat libertatea convingerilor religioase, jurământul putând fi
depus şi fără formula religioasă. Jurământul a fost imprimat pe un formular special şi se semnează,
în două exemplare, de alesul local.
Jurământul s-a depus după următoarea procedură: preşedintele de ședință a chemat consilierul local
să citească jurământui, acesta s-a prezentat în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un
exemplar din Constituţia Rornâniei şi Biblia. Consilierul a pus mâna stângă atât pe Constituţie, cât
şi pe Biblie şi a dat citire jurământului, după care a semnat jurământul de credinţă, imprimat pe un
forrnular special.
Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul şedinţei iar al doilea s-a înmânat consilierului
local ales.
În continuare, constatând că numărul de consilieri în funcţie ce compun Consiliul Local al Comunei
Şoldanu este cel legal, 13 consilieri, 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 modificării
Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr.52 din 16.11.2020 privind aprobarea
organizării comisiilor specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei
Şoldanu, Judeţul Călăraşi, solicitând cu acest prilej prezentarea documentelor care justifică inițierea
proiectului de hotărâre.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, inițiatorul Proiectului de hotărâre, prezintă plenului consiliului local
Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 1504 din 23.03.2021, elaborat de Primarul Comunei Şoldanu şi
prin care propune aprobarea Proiectului de hotărâre nr. 1502 din 23.03.2021 privind aprobarea modificării
Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr.52 din 16.11.2020 privind aprobarea
organizării comisiilor specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei
Şoldanu, Judeţul Călăraşi.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 1502
din 23.03.2021 privind aprobarea modificării Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Comunei
Şoldanu nr.52 din 16.11.2020 privind aprobarea organizării comisiilor de specialitate pe principalele
domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei Şoldanu, Judeţul Călăraşi, apoi Raportul de
specialitate nr. 1506 din 23.03.2021, referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării
Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr.52 din 16.11.2020 privind aprobarea
organizării comisiilor specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei
Şoldanu, Judeţul Călăraşi, prin care se motivează în drept şi în fapt necesitatea şi oportunitatea proiectului.
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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. 1697 din 30.03.2021, 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. 1703 din 30.03.2021, 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. 1709 din 30.03.2021, 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
modificării Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr.52 din 16.11.2020 privind
aprobarea organizării comisiilor specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local al
Comunei Şoldanu, Judeţul Călăraşi 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)].
Nemaifiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl consilier, Ion BUCUR, președintele de ședință,
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului
Local al Comunei Șoldanu nr.52 din 16.11.2020 privind aprobarea organizării comisiilor specialitate
pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei Şoldanu, Judeţul Călăraşi și
constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.10 din 30.03.2021
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 declarării utilității publice
pentru obiectivul „Construire și dotare Dispensar uman în Satul Negoești, Comuna Șoldanu, Județul
Călărași” și aprobarea schimbării destinației unei suprafețe de spațiu verde în vederea realizării lucrării
de utilitate publică, 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. 1510 din 23.03.2021, elaborat de Primarul Comunei Şoldanu şi
prin care propune aprobarea Proiectului de hotărâre nr. 1509 din 23.03.2021 privind aprobarea declarării
utilității publice pentru obiectivul „Construire și dotare Dispensar uman în Satul Negoești, Comuna
Șoldanu, Județul Călărași” și aprobarea schimbării destinației unei suprafețe de spațiu verde în vederea
realizării lucrării de utilitate publică.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 1509
din 23.03.2021 pentru aprobarea declarării utilității publice pentru obiectivul „Construire și dotare
Dispensar uman în Satul Negoești, Comuna Șoldanu, Județul Călărași” și aprobarea schimbării destinației
unei suprafețe de spațiu verde în vederea realizării lucrării de utilitate publică, apoi Raportul de
specialitate nr. 1525 din 23.03.2021, referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea declarării utilității
publice pentru obiectivul „Construire și dotare Dispensar uman în Satul Negoești, Comuna Șoldanu,
Județul Călărași” și aprobarea schimbării destinației unei suprafețe de spațiu verde în vederea realizării
lucrării de utilitate publică, prin care se motivează în drept şi în fapt necesitatea şi oportunitatea
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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. 1698 din 30.03.2021, 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. 1704 din 30.03.2021, 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. 1710 din 30.03.2021, 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
declarării utilității publice pentru obiectivul „Construire și dotare Dispensar uman în Satul Negoești,
Comuna Șoldanu, Județul Călărași” și aprobarea schimbării destinației unei suprafețe de spațiu verde în
vederea realizării lucrării de utilitate publică 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)].
Nefiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Ion BUCUR, președintele de ședință, supune la
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea declarării utilității publice pentru obiectivul „Construire și
dotare Dispensar uman în Satul Negoești, Comuna Șoldanu, Județul Călărași” și aprobarea schimbării
destinației unei suprafețe de spațiu verde în vederea realizării lucrării de utilitate publică și constată că
a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr. 11 din 30 martie 2021 cu 11
voturi pentru, 2 abțineri (Valeriu MUSTĂȚEA șiVasile VIȘAN) 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 IV al ordinii de zi: aprobarea revizuirii Regulamentului de
organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Șoldanu, județul Călărași, în martie 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. 1541 din 24.03.2021, elaborat de Primarul Comunei Şoldanu, prin
care propune aprobarea Proiectului de hotărâre nr. 1535 din 24.03.2021 privind aprobarea revizuirii
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Șoldanu, Județul Călărași.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 1535
din 24.03.2021 privind aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului
local al comunei Șoldanu, județul Călărași, în martie 2021, apoi Raportul de specialitate nr. 1657 din
29.03.2021, referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare
și funcționare a Consiliului Local al Comunei Șoldanu, Județul 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 disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 1699 din 30.03.2021, prin care se
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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. 1705 din 30.03.2021, 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. 1711 din 30.03.2021, 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
revizuirii Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Șoldanu, județul
Călărași, în martie 2021 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)], apoi prezintă succint motivația necesității aprobării acestei revizuiri:
intrarea în vigoare a Ordinului MDLPA nr.25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului
unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și
funcționare a consiliului local.
Nefiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Ion BUCUR, președintele de ședință, supune la
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare și
funcționare a Consiliului local al comunei Șoldanu, județul Călărași, în martie 2021 și constată că a
fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr. 12 din 30 martie 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 V al ordinii de zi: aprobarea alegerii Preşedintelui de şedinţă
al Consiliului Local al Comunei Șoldanu pentru lunile aprilie, mai și iunie 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. 1513 din 23.03.2021, elaborat de Primarul Comunei Şoldanu, prin
care propune aprobarea Proiectului de hotărâre nr. 1512 din 23.03.2021 privind aprobarea alegerii
Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Șoldanu pentru lunile aprilie, mai și iunie 2021.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 1512
din 23.03.2021 privind aprobarea alegerii Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei
Șoldanu pentru lunile aprilie, mai și iunie 2021, apoi Raportul de specialitate nr. 1514 din 23.03.2021,
referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea alegerii Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local
al Comunei Șoldanu pentru lunile aprilie, mai și iunie 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. 1700 din 30.03.2021, 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
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Raportului de avizare înregistrat sub nr. 1706 din 30.03.2021, 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. 1712 din 30.03.2021, 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 alegerea
Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Șoldanu pentru lunile aprilie, mai și iunie 2021
poate fi adoptată cu majoritatea legală de 7 voturi, majoritate simplă cf. Art.5 lit.ee) din Codul
administrativ (primul numar natural mai mare decat jumatate din totalul membrilor prezenti la o sedinta
a organului colegial, cu conditia indeplinirii cvorumului).
Dl consilier, Ghiorghe DOBRE, propune ca președinte de ședință pentru lunile aprilie, mai și iunie
2021 să fie ales dl consilier, Iulian CERNEA
Nemaifiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Ion BUCUR, președintele de ședință, supune
la vot proiectul de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei
Șoldanu pentru lunile aprilie, mai și iunie 2021 și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului
local al comunei Șoldanu nr. 13 din 30 martie 2021 cu 12 voturi pentru, 1 abținere (Iulian
CERNEA) 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 VI al ordinii de zi: prezentarea rapoartelor de activitate ale
Primarului, respectiv Viceprimarului Comunei Șoldanu, solicitând cu acest prilej prezentarea
documentelor.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Raportul privind starea economică, socială și de mediu a
Comunei Șoldanu în anul 2020, înregistrat la Primăria Comunei Șoldanu cu nr.1683 din 30.03.2021.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, prezintă Raportul de activitate pentru anul 2020, înregistrat la Primăria
Comunei Șoldanu cu nr.1684 din 30.03.2021.
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 materialului
prezentat.
Nefiind discuții, președintele de ședință constată că s-a luat act de prezentarea rapoartelor de activitate
ale Primarului, respectiv Viceprimarului Comunei Șoldanu pentru anul 2020.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2021, dl consilier,
Ion BUCUR, propune să se treacă la punctul VII al ordinii de zi: prezentarea solicitării de cumpărare
depusă de dl Răducu Valentin și înregistrată la Primăria Comunei Șoldanu cu nr.1433 din 18.03.2021,
solicitând cu acest prilej prezentarea documentului.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, dă citire solicitării de cumpărare depusă de dl Răducu Valentin și
înregistrată la Primăria Comunei Șoldanu cu nr.1433 din 18.03.2021, precizând amplasamentul exect al
terenului și faptul că urmează a iniția un prim proiect de hotărîre privind aprobarea inițierii procedurii de
vânzare a terenului.
Dl Traian HULEA, Secretarul general al Comunei Șoldanu, expune consiliului necesitatea întocmirii
unui regulament propriu al consiliului privind procedurile necesar a fi parcurse în vederea vânzării unor
bunuri din domeniul privat al comunei. Mai precizează că regulamente similare ar trebui aprobate și pentru
concesiune, respectiv închirierea bunurilor din inventarul public sau privat al comunei.
Nemaifiind discuții, președintele de ședință constată că s-a luat act de prezentarea solicitării de
cumpărare depusă de dl Răducu Valentin și înregistrată la Primăria Comunei Șoldanu cu nr.1433 din
18.03.2021.
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În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2021, dl consilier,
Ion BUCUR, propune să se treacă la punctul VIII al ordinii de zi: prezentarea solicitărilor de prelungire
a unor contracte de închiriere încheiate de Consiliul Local al Comunei Șoldanu pentru teren proprietate
privată a Comunei Șoldanu, solicitând cu acest prilej prezentarea documentelor.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, dă citire solicitărilor de prelungire a unor contracte de închiriere
încheiate de Consiliul Local al Comunei Șoldanu pentru teren proprietate privată a Comunei Șoldanu,
amplasat în tarlalele 16, 17, 56, 93, înregistrate la Primăria Comunei Șoldanu cu numerele
639/04.02.2021, 1526/10.03.2021, respectiv 1528/24.03.2021, apoi precizează că solicitările sunt
întemeiate și că la una din ședințele viitoare va iniția un proiect de hotărâre în acest sens.
Nemaifiind discuții, președintele de ședință constată că s-a luat act de prezentarea solicitărilor de
prelungire a unor contracte de închiriere încheiate de Consiliul Local al Comunei Șoldanu pentru teren
proprietate privată a Comunei Șoldanu.
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, Valeriu MUSTĂȚEA și Ghiorghe DOBRE, apoi
dă cuvântul primului înscris.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, primul înscris la cuvânt, solicită informații despre utilizarea
cantității de piatră dislocată din zestrea drumurilor ce vor fi asfaltate, propune ca piatra ce va fi recuperată
de la dezafectarea trecerii neautorizate peste râul Argeș să fie folosită ca aport la drumurile ce rămân
nemodernizate și solicită informații despre stadiul execuției lucrărilor de modernizare a drumurilor
stradale.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, înștiințează consiliul că piatra dislocată de pe drumurile stradale este
folosită pentru reabilitarea carosabilului drumului de exploatare De 705 (șoseaua Nănii). De asemenea,
precizează că, în cadrul proiectului de modernizare prin PNDL2, se lucrează la terasamentul drumurilor
rămase de asfaltat.
Dl consilier, Ghiorghe DOBRE, al doilea înscris la cuvânt, aduce la cunoștință că pe amplasamentul
„în spate la Andronache Mariana” se depozitează necontrolat deșeuri menajere.
Nemaifiind intervenții, preşedintele de şedinţă, dl consilier, Ion BUCUR, declară închise lucrările
şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Șoldanu, Judeţul Călăraşi, din data de 30 martie 2021 și
mulțumește tuturor celor prezenţi pentru participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi, data de 30 martie 2021.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local, Ion BUCUR

ÎNTOCMIT:

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

Secretarul general al Comunei Şoldanu,
Traian HULEA

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