ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

Nr. 5804 din 16 septembrie 2020

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 16 septembrie 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 16 septembrie 2020.
Înainte de verificarea prezenței, 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, justifică de ce
s-a procedat la concocarea unui număr de 11 din 13 consilieri locali prezentând în plenul consiliului local Ordinul
Prefectului – Județul Călărași nr.357/08.08.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei
normale, a mandatului de consilier local domnului CONSTANTIN Georgică și Ordinul Prefectului – Județul
Călărași nr.429/14.09.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului
de consilier local domnului MUSTĂȚEA Valeriu din cadrul Consiliului local al comunei Șoldanu, județul Călărași,
face o informare asupra modificării majorităților legale, apoi procedează la verificarea prezenţei consilierilor locali
la şedinţă şi constată că din totalul de 11 consilieri locali în funcție sunt prezenţi 11 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 iulie, august și septembrie, dl Ionel TĂNASE,, 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 28.08.2020 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
16 septembrie 2020:
I. Aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al Comunei Şoldanu, Judeţul Călăraşi, în septembrie 2020;
II. Aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții „Construire și dotare SALĂ DE
SPORT, în Comuna Șoldanu, Județul 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 11 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, faţă de 11 consilieri prezenți, din 11 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 iulie, august și septembrie, dl Ionel TĂNASE, 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 septembrie 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. 5159 din 16.09.2020, elaborat de Primarul Comunei Șoldanu, prin care propune
aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în seprembrie 2020.
În continuare, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 5156 din 16.09.2020 privind
aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al Comunei Şoldanu, Judeţul Călăraşi, în septembrie 2020, apoi
Raportul de specialitate nr. 4772 din 28.08.2020, referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării
bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în august 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
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de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 5187 16.09.2020, 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. 5191 din 16.09.2020, 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. 5195 din 16.09.2020, 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 rectificării
bugetului local pe anul 2020 al Comunei Şoldanu, Judeţul Călăraşi, în septembrie 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, prezintă detaliat și explicit anexa la proiectul de hotărâre propus.
Dl consilier, Ion BUCUR, întreabă ce semnificație practică are aprobarea sumei de 20000 lei pentru asigurări.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, arată obligația legală a consiliului local, administratorul bunurilor din doamniul
public și privat al comunei, de a asigura anual toate aceste bunuri de inventar.
Dna consilier, Marijana BOTEA, înțelege că tabletele pentru elevii care s-ar putea să participe la cursuri online
nu se vor distribui acum. Consideră că doar dacă se distribuie acum se justifică această cheltuială; doar astfel se pot
obișnui cu utilizarea acestor instrumente.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, consideră că momentul distribuirii va fi la decizia școlii.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, este de acord: dacă se țin la magazie se perimează.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, aduce la cunoștință că din necesarul de tablete, școala va primi pe program
guvernamental 56 de tablete, consiliul va participa cu 170 de tablete, asigurându-se astfel aproximativ 70% din
necesar.
Dl consilier, Costel ILIE, propune să nu se facă diferențieri între copii în privința priorității distribuirii.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, înțelege că situația este delicată și asigură consiliul că se vor face eforturi pentru
asigurarea necesarului.
Nemaifiind amendamente, discuţii sau propuneri, dl Ionel TĂNASE, președintele de ședință, supune la vot
aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al Comunei Şoldanu,
Judeţul Călăraşi, în septembrie 2020 și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei
Șoldanu nr.46/16.09.2020 cu 11 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din totalul de 11 consilieri locali
prezenţi, din 11 consilieri în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile iulie, august și septembrie, dl Ionel TĂNASE, propune
să se treacă la punctul II al ordinii de zi: aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții
„Construire și dotare SALĂ DE SPORT, în Comuna Șoldanu, Județul 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. 5169 din 16.09.2020, elaborat de Primarul Comunei Șoldanu, prin care propune
aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții „Construire și dotare SALĂ DE SPORT, în
Comuna Șoldanu, Județul Călărași”.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 5168 din
16.09.2020 privind aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții „Construire și dotare
SALĂ DE SPORT, în Comuna Șoldanu, Județul Călărași”, apoi Raportul de specialitate nr. 5173 din 16.09.2020,
referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții
„Construire și dotare SALĂ DE SPORT, în Comuna 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 dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele comisiei de specialitate pentru probleme juridice și
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de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 5188 16.09.2020, 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. 5192 din 16.09.2020, 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. 5196 din 16.09.2020, 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 necesității și
oportunității realizării obiectivului de investiții „Construire și dotare SALĂ DE SPORT, în Comuna Șoldanu,
Județul Călărași” 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 Ionel TĂNASE, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții „Construire
și dotare SALĂ DE SPORT, în Comuna Șoldanu, Județul Călărași” și constată că a fost adoptată hotărârea
Consiliului local al comunei Șoldanu nr.42/28.08.2020 cu 11 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă
din totalul de 11 consilieri locali prezenţi în sală, din 11 consilieri în funcție care compun Consiliul local.
Epuizându-se ordinea de zi aprobată, preşedintele de şedinţă, dl consilier, Ionel TĂNASE, declară închise
lucrările şedinţei extraordinare, convocată de îndată a Consiliului Local al Comunei Șoldanu, Judeţul Călăraşi, din
data de 16 septembrie 2020 și mulțumește tuturor celor prezenţi pentru participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi, data de 16 septembrie 2020.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local, Ionel TĂNASE

ÎNTOCMIT:

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

Secretarul general al Comunei Şoldanu,
Traian HULEA

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