ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 31 ianuarie 2020, 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.1 din 22 ianuarie 2020 și prin
Convocatorul nr.341 din 25 ianuarie 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 12 consilieri locali în evidenţă, mandatul dlui consilier,
Vasile VIȘAN, încetând de drept, înainte de expirarea duratei normale, conform Ordinului Prefectului Județului
Călărași nr.424 din 23.12.2019, sunt prezenţi 12 consilieri, astfel ședinţa este legal constituită.
La şedinţă mai participă dl Iulian GEAMBAȘU, primarul Comunei Șoldanu, dl Traian HULEA, secretarul general
al Comunei Șoldanu și dl Marian TĂTARU, supleant pe lisrta de consilieri a PNL la alegerile din 05 iunie 2016 din
Comuna Șoldanu, propus a fi validat în funcția de consilier local al Consiliului Local 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 comunei prezintă consilierilor locali procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local, convocată
de îndată, din data de 19 decembrie 2019, respectiv al ședinței ordinare a Consiliului local din data de 23 decembrie
2019.
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, secretarul comunei Șoldanu
solicită supunerea spre aprobare a Procesului-verbal încheiat în şedinţa extraordinară, convocată de îndată, din data
de 196 decembrie 2019, respectiv a Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Şoldanu din
data de 23 decembrie 2019, președintele de ședință ales pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, dna consiliuer,
Alexandrina Trușcă, solicită consiliului să-și exprime votul, iar în urma votului, constată că procesele-verbale sunt
aprobate 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 este semnat de președintele de ședință din luna decembrie
2019, dl consilier, Georgică CONSTANTIN și de secretarul comunei.
În continuare, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, dă citire proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 31
ianuarie 2020:
I. Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr. 21 din 25 iunie 2016 privind alegerea
Comisiei de validare;
II. Validarea mandatului de consilier local al Consiliului Local al Comunei Șoldanu al domnului TĂTARU Marian;
III. Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Comunei Şoldanu nr.28 din 25 iunie 2016 privind
constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate;
IV. Aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2020, privind repartizarea orelor de muncă
pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social;
V. Aprobarea înființării unui număr de 10 de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap pentru anul
2020 la comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi;
VI. Aprobarea stabilirii modului de organizare a pazei bunurilor publice şi ale cetăţenilor, în cadrul comunei
Șoldanu, judeţul Călărași, pentru anul 2020;
VII. Aprobarea inițierii procedurii de vânzare a unui imobil – teren intravilan, în suprafață de 500 mp, situat în
intravilanul satului Șoldanu, cvartal 29, parcela 2, lot 1, nr. cadastral 20719, aparţinând domeniului privat al
comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, administrat de Consiliul local al comunei Șoldanu;
VIII. Aprobarea organizării reţelei școlare locale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza de
competență a UAT comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, pentru anul școlar 2020 – 2021;
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IX. Aprobarea actualizării Nomenclaturii stradale a comunei Șoldanu, județul Călărași, în ianuarie 2020;
X. Aprobarea bugetului local pe anul 2020 al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi;
XI. Aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administraţiei prin Compania Naţională
de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de
investiţii „Construire și dotare sediu primărie în sat Șoldanu, comuna Șoldanu, județul Călărași”,
apoi propune Consiliului local introducerea în ordinea de zi a unor noi puncte, menționând că proiectele de hotărâre
sunt însoțite, potrivit prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, de referatele de aprobare ale inițiatorului, de rapoartele compartimentelor de
specialitate și de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Șoldanu:
XII. Aprobarea alimentarii fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a
infrastructurii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare constituit la nivelul S.C. ECOAQUA SA
Călărași;
XIII. Aprobarea acordării unui mandat special reprezentantului de drept al Comunei Șoldanu, domnul primar, Iulian
GEAMBAȘU, în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„ECOAQUA” Călărași, în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea prețurilor și tarifelor la
serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare pentru S.C. ECOAQUA
S.A. Călărași;
XIV. Aprobarea modificării Capitolului VIII din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu
nr.57 din 23 decembrie 2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020.
Respectând dispoziţiile art.135 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, dl
primar, Iulian GEAMBAȘU, supune votului membrilor Consiliului local suplimentarea ordinii de zi, constată că a
fost aprobată cu 12 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, apoi solicită Consiliului local exprimarea votului
pentru ordinea de zi suplimentată 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, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, dna Alexandrina TRUȘCĂ,
solicită consilierilor să facă propuneri şi pentru dezbaterea altor probleme curente care să fie înscrise la ordinea de zi.
Nefiind propuneri care să fie înscrise în ordinea de zi, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile ianuarie, februarie
și martie 2020, dna Alexandrina TRUȘCĂ, abordează punctul I al ordinii de zi: aprobarea modificării Hotărârii
Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr. 21 din 25 iunie 2016 privind alegerea Comisiei de validare, 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. 254 din 20.01.2020, elaborat de Primarul Comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea
proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr. 21 din 25
iunie 2016 privind alegerea Comisiei de validare.
În continuare, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 253 din 20.01.2020 privind
aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr. 21 din 25 iunie 2016 privind alegerea
Comisiei de validare, apoi Raportul de specialitate nr. 363 din 27.01.2020, pentru aprobarea modificării Hotărârii
Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr. 21 din 25 iunie 2016 privind alegerea Comisiei de validare, prin care
SECRETARUL GENERAL AL Comunei Șoldanu, dl Traian HULEA, 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
de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 514 din 31.01.2020, 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 Georgică CONSTANTIN, secretarul comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
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economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, care dă citire Raportului
de avizare înregistrat sub nr. 530 din 31.01.2020, 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. 545 din 31.01.2020, 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 ianuarie, februarie și martie 2020, dna Alexandrina
TRUȘCĂ, 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
Hotărârii Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr. 21 din 25 iunie 2016 privind alegerea Comisiei de validare 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, Iulian MARIN, viceprimarul Comunei Șoldanu, propune ca membru al comisiei de validare să fie
ales dl consilier, Costel ILIE.
Nefiind amendamente, discuţii sau propuneri, dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr. 21 din 25
iunie 2016 privind alegerea Comisiei de validare și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al
comunei Șoldanu nr.1/31.01.2020 cu 10 voturi pentru, 2 abțineri (Ciprian-Florin CIOBANU și Costel ILIE)și și
0 voturi împotrivă din totalul de 12 consilieri locali prezenţi, din 12 consilieri în funcție care compun Consiliul
local.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, dna Alexandrina
TRUȘCĂ, propune să se treacă la punctul II al ordinii de zi: validarea mandatului de consilier local al Consiliului
Local al Comunei Șoldanu al domnului TĂTARU Marian, 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. 256 din 20.01.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea
validarii mandatului de consilier local al Consiliului Local al Comunei Șoldanu al domnului TĂTARU Marian.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 255 din
20.01.2020 privind validarea mandatului de consilier local al Consiliului Local al Comunei Șoldanu al domnului
TĂTARU Marian, apoi Raportul de specialitate nr. 365 din 27.01.2020, pentru aprobarea validarii mandatului de
consilier local al Consiliului Local al Comunei Șoldanu al domnului TĂTARU Marian, 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
de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 515 din 31.01.2020, 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 Georgică CONSTANTIN, secretarul 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. 531 din 31.01.2020, 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 consilier, 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
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Raportului de avizare înregistrat sub nr. . 546 din 31.01.2020, 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 ianuarie, februarie și martie 2020, dna Alexandrina
TRUȘCĂ, 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 validarea mandatului
de consilier local al Consiliului Local al Comunei Șoldanu al domnului TĂTARU Marian poate fi adoptată cu
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).
Comisia de validare se retrage și deliberează apoi dl consilier, Ionel TĂNASE, președintele Comisiei de validare,
prezintă Consiliului Local al Comunei Șoldanu Procesul-verbal de validare înregistrat cu nr.564/31.01.2020 prin care
se propune validarea mandatului de consilier local al Consiliului Local al Comunei Șoldanu al domnului TĂTARU
Marian.
Nefiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele de ședință, supune
la vot proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al Consiliului Local al Comunei Șoldanu
al domnului TĂTARU Marian și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.2/31.01.2020 cu 12 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din totalul de 12 consilieri locali prezenţi în
sală, din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local, apoi se procedează la depunerea jur.
Se procedează la depunerea jurământului de către consilierul validat, dl Marian TĂTARU, conform dispozițiilor
art.117 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 coroborate cu ale art. 7
din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Comunei Șoldanu, revizuit prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr.43 din 29.09.2019: dl consilier, Marian TĂTARU, al cărui mandat a fost
validat, depune jurământul în limba română („Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot
ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Șoldanu. Așa să îmi ajute Dumnezeu!”).
Jurământul se va imprima pe un formular special și va fi semnat, în două exemplare, de președintele de ședință și de
consilierul validat. Un exemplar al jurământului se va păstra la dosarul ședinței, iar al doilea se înmânează
consilierului local ales.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, dna Alexandrina
TRUȘCĂ, propune să se treacă la punctul III al ordinii de zi: aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al
Comunei Şoldanu nr.28 din 25 iunie 2016 privind constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate,
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. 258 din 20.01.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea
modificării Hotărârii Consiliului Local al Comunei Şoldanu nr.28 din 25 iunie 2016 privind constituirea Comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 257 din
20.01.2020 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Comunei Şoldanu nr.28 din 25 iunie 2016
privind constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate, întocmit de secretarul general al Comunei
Șoldanu pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Comunei Şoldanu nr.28 din 25 iunie 2016 privind
constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate, prin care 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
de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 516 din 31.01.2020, 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 Georgică CONSTANTIN, secretarul comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, care dă citire Raportului de
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avizare înregistrat sub nr. 532 din 31.01.2020, 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 consilier, 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. 547 din 31.01.2020, 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, președintele de ședință ales pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, dna Alexandrina
TRUȘCĂ, 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
Hotărârii Consiliului Local al Comunei Şoldanu nr.28 din 25 iunie 2016 privind constituirea Comisiilor de specialitate
pe domenii de activitate 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, alte discuţii sau propuneri, dna Alexandrina, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Comunei Şoldanu nr.28 din 25
iunie 2016 privind constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și constată că a fost adoptată
hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.3/31.01.2020 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.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, dna Alexandrina
TRUȘCĂ, propune să se treacă la punctul IV, al ordinii de zi: aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes
local pe anul 2020, privind repartizarea orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social,
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. 6856 din 29.11.2019, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea
Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2020, privind repartizarea orelor de muncă pentru persoanele
apte de muncă beneficiare de ajutor social de la Primăria comunei Șoldanu, județul Călărași.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr 6855 din
29.11.2019 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2020, privind repartizarea
orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social, apoi Raportul de specialitate nr. 371
din 27.01.2020, pentru aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2020, privind repartizarea
orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social de la Primăria 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 dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele comisiei de specialitate pentru probleme juridice și
de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 517 din 31.01.2020, 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 Georgică CONSTANTIN, secretarul 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. 533 din 31.01.2020, 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 consilier, 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. 548 din 31.01.2020, 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
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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, președintele de ședință ales pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, dna Alexandrina
TRUȘCĂ, 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 2020, privind repartizarea orelor de muncă pentru persoanele apte de
muncă beneficiare de ajutor social 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, Iulian MARIN, viceprimarul comunei, prezintă detaliat anexa la proiectul de hotărâre.
Dl consilier, Ionel TĂNASE, dorește să știe ce număr de asitați social apți de muncă mai sunt la Comuna Șoldanu.
Dl consilier, Iulian MARIN, viceprimarul comunei, prezintă, pe sate, numărul de familii ce au în componență
persoane apte de muncă: Șoldanu – 45 dosare, Negoești – 16 dosare.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, dorește să afle cine dintre persoanele aplte de muncă face curățenie în parcul
Negoești.
Dl consilier, Iulian MARIN, viceprimarul comunei, precizează care sunt acele persoane.
Dl consilier, Georgică CONSTANTIN, întreabă dacă se face prezența celor ce prestează.
Dl consilier, Iulian MARIN, viceprimarul comunei, afirmă că prezența persoanelor ce efectuează muncă în folosul
comunității se face zilnic, dar că sunt din ce în ce mai puțini.
Dl consilier, Georgică CONSTANTIN, solicită oameni la cimitirul Negoești, pentru îndepărtarea gunoiului.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, precizează că în Planul propus sunt și acțiuni de colectare a gunoiului la cimitirul
Negoești, dar insistă că trebuie întreținută curățenia.
Dl consilier, Georgică CONSTANTIN, propune plantarea unor afișe care să cuprindă interdicția arucării
gunoiului.
Dl consilier, Costel ILIE, propune amplasarea unor camere de luat vederi în zonele vizate.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, conchide că rezolvarea o poate da doar nivelul de educație al cetățenilor.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, e de acord să se montexe în zonele vizate panouri de avertizare.
Dl viceprimar, Iuloian MARIN, precizează că au tot fost puse panouri de avertizare.
Dna consilier, Marijana BOTEA, punctează că nu există locuri de depozitare a gunoiului în zona cimitirelor, fapt
ce favorizează apariția gunoiului.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, crede că dacă nu se pot supraveghea amenajările pentru depozitare la cimitire,
acestea se vor fura.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, propune finanțarea activităților solicitate de consiliu.
Nemaifiind amendamente, alte discuţii sau propuneri, dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele de ședință, supune
la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2020,
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.4/31.01.2020 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.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, dna Alexandrina
TRUȘCĂ, propune să se treacă la punctul V, al ordinii de zi: aprobarea înființării unui număr de 10 de posturi de
asistenţi personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2020 la comuna Șoldanu, 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. 260 din 20.01.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea
înființării unui număr de 10 de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2020 la comuna
Șoldanu, judeţul Călăraşi.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr 259 din
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20.01.2020 privind aprobarea înființării unui număr de 10 de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu
handicap pentru anul 2020 la comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, apoi Raportul de specialitate nr. 372 din 27.01.2020,
pentru aprobarea înființării unui număr de 10 de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap pentru anul
2020 la comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, 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
de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 518 din 31.01.2020, 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 Georgică CONSTANTIN, secretarul 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. 534 din 31.01.2020, 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 consilier, 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. 549 din 31.01.2020, 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, președintele de ședință ales pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, dna Alexandrina
TRUȘCĂ, 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 înființării
unui număr de 10 de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2020 la comuna Șoldanu,
judeţul Călăraşi 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 primar, Iulian GEAMBAȘU, precizează că a propus aceste 10 posturi vizând în special asistenți personali
pentru copii cu handicap grav sau accentuat și că până la această dat și-au făcut cunoscută intenția de a aplica pentru
această opțiune doar DINCĂ Maricica și ZAMFIR Monica.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, știe că în anul 2019 a fost adoptată o astfel de hotărâre, pentru 57 posturi.
Dl Traian HULEA, secretarul general al Comunei Șoldanu, face cunoscut că o astfel de hotărîre are caracter
periodic, anual stabilind numărul de posturi de asistent personal ai persoanelor cu handicap.
Dl consilier, Ion BUCUR, dorește să știe câte persoane cu gradul I primesc aindemnizație de handicap.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, precizează că la această dată se plătesc 60 de indemnizații, că din acestea 10 sunt
pentru minori cu handicap grav sau accentuat și că din aceștia doar 5 persoane au fost interesate să-și schimbe opțiunea
inițială.
Dl consilier, Ion BUCUR, întreabă ce măsuri se vor lua dacă mai vin cu cereri în acest sens și alte persoane
îndreptățite.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, precizează că la această dată sunt fonduri care să acopere doar cheltuielile pentru
încadrarea a 5 asistenți personali.
Dl consilier, Ionel TĂNASE, întreabă de ce nu se înființează posturi și pentru persoanele mature.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, precizează că majoritatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat sunt
îngrijite, la această dată, de pensionari și aceștia nu pot fi încadrați pe astfel de posturi, pentru că asistenților personali
încadrați li se va încheia contract de muncă și vor fi înscriși în REVISAL.
Dl consilier, Ion BUCUR, întreabă ce se va întâmpla dacă pentru toate cele 60 de persoane cu handicap de va
solicita schimbarea opțiunii.
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Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, precizează că, dacă vor fi mai multe cereri, se va suplimenta numărul
aprobat.
Nemaifiind amendamente, alte discuţii sau propuneri, dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele de ședință, supune
la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării unui număr de 10 de posturi de asistenţi personali ai
persoanelor cu handicap pentru anul 2020 la comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi și constată că a fost adoptată
hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.5/31.01.2020 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.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentrru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, dna Alexandrina
TRUȘCĂ, propune să se treacă la punctul VI, al ordinii de zi: aprobarea stabilirii modului de organizare a pazei
bunurilor publice şi ale cetăţenilor, în cadrul comunei Șoldanu, judeţul Călărași, pentru anul 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. 262 din 20.01.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune stabilirea
modului de organizare a pazei bunurilor publice şi ale cetăţenilor, în cadrul comunei Șoldanu, judeţul Călărași, pentru
anul 2020.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr 261 din
20.01.2020 privind stabilirea modului de organizare a pazei bunurilor publice şi ale cetăţenilor, în cadrul comunei
Șoldanu, judeţul Călărași, pentru anul 2020, apoi Raportul de specialitate nr. 373 din 27.01.2020, pentru aprobarea
stabilirii modului de organizare a pazei bunurilor publice şi ale cetăţenilor, în cadrul comunei Șoldanu, judeţul
Călărași, pentru anul 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
de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 519 din 31.01.2020, 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 Georgică CONSTANTIN, secretarul 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. 535 din 31.01.2020, 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 consilier, 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. 550 din 31.01.2020, 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, președintele de ședință ales pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, dna Alexandrina
TRUȘCĂ, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl Traian HULEA, secretarul Comunei Șoldanu precizează că hotărârea privind aprobarea stabilirii modului de
organizare a pazei bunurilor publice şi ale cetăţenilor, în cadrul comunei Șoldanu, judeţul Călărași, pentru anul 2020
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 primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă situația posturilor de pază și face cunoscut că se organizează concurs
pentru cele două posturi de pază mvacantate la sfărșitul anului 2019,
Dl consilier, Ion BUCUR, întreabă când a ieșit la pensie dl VELICU Gheorghe.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, precizează că în 31 decembrie 2019.
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Dl consilier, Georgică CONSTANTIN, insistă să se organizeze cu transparență concursurile.
Dl primar, dl secretar general, Traian HULEA, remarcă faptul că tuturor concursurilor organizate de Primăria
Comunei Șoldanu li s-au aplicat principiile privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante, printre care și
cel al publicității organizării.
Nemaifiind amendamente, alte discuţii sau propuneri, dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele de ședință, supune
la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea stabilirii modului de organizare a pazei bunurilor publice şi ale
cetăţenilor, în cadrul comunei Șoldanu, judeţul Călărași, pentru anul 2020 și constată că a fost adoptată
hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.6/31.01.2020 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.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentrru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, dna Alexandrina
TRUȘCĂ, propune să se treacă la punctul VII, al ordinii de zi: aprobarea inițierii procedurii de vânzare a unui imobil
– teren intravilan, în suprafață de 500 mp, situat în intravilanul satului Șoldanu, cvartal 29, parcela 2, lot 1, nr. cadastral
20719, aparţinând domeniului privat al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, administrat de Consiliul local al comunei
Șoldanu, 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. 20 din 20.01.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea
inițierii procedurii de vânzare a unui imobil – teren intravilan, în suprafață de 500 mp, situat în intravilanul satului
Șoldanu, cvartal 29, parcela 2, lot 1, nr. cadastral 20719, aparţinând domeniului privat al comunei Șoldanu, judeţul
Călăraşi, administrat de Consiliul local al comunei Șoldanu.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr 269 din
20.01.2020 privind aprobarea inițierii procedurii de vânzare a unui imobil – teren intravilan, în suprafață de 500 mp,
situat în intravilanul satului Negoești, cvartal 29, parcela 2, lot 1, nr. cadastral 20719, aparţinând domeniului privat al
comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, administrat de Consiliul local al comunei Șoldanu, apoi Raportul de specialitate
nr. 374 din 27.01.2020, pentru aprobarea inițierii procedurii de vânzare a unui imobil – teren intravilan, în suprafață
de 500 mp, situat în intravilanul satului Șoldanu, cvartal 29, parcela 2, lot 1, nr. cadastral 20719, aparţinând
domeniului privat al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, administrat de Consiliul local al comunei Șoldanu, 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
de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 520 din 31.01.2020, 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 Georgică CONSTANTIN, secretarul 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. 536 din 31.01.2020, 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 consilier, 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. 551 din 31.01.2020, 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, președintele de ședință ales pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, dna Alexandrina
TRUȘCĂ, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl Traian HULEA, secretarul Comunei Șoldanu precizează că hotărârea privind aprobarea inițierii procedurii de
vânzare a unui imobil – teren intravilan, în suprafață de 500 mp, situat în intravilanul satului Șoldanu, cvartal 29,
parcela 2, lot 1, nr. cadastral 20719, aparţinând domeniului privat al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, administrat
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de Consiliul local al comunei Șoldanu poate fi adoptată cu majoritate calificată: 9 voturi [majoritate calificată
cf. Art.5 lit.dd) din Codul administrativ (primul numar natural care este mai mare decat valoarea numerica rezultata
in urma aplicarii fractiei/procentului stabilite/stabilit prin lege la totalul membrilor organului colegial stabilit în
conditiile legii)].
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă situația terenului pentru care s-a propus inițierea vânzării.
Nefiind amendamente, alte discuţii sau propuneri, dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele de ședință, supune la
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de vânzare a unui imobil – teren intravilan, în
suprafață de 500 mp, situat în intravilanul satului Șoldanu, cvartal 29, parcela 2, lot 1, nr. cadastral 20719,
aparţinând domeniului privat al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, administrat de Consiliul local al comunei
Șoldanu și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.6/31.01.2020 cu 11
voturi pentru, 2 abțineri (Valeriu MUSTĂȚEA și Iulian-Marius ANDREIAȘ) 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 pentrru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, dna Alexandrina
TRUȘCĂ, propune să se treacă la punctul VIII, al ordinii de zi: aprobarea organizării reţelei școlare locale a unităţilor
de învăţământ preuniversitar de stat din raza de competență a UAT comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, pentru anul
școlar 2020 – 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. 6784 din 27.11.2019, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea
organizării reţelei școlare locale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza de competență a UAT
comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, pentru anul școlar 2020 - 2021.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr 6755 din 27
noiembrie 2019 privind aprobarea delegării competenței privind aprobarea organizării reţelei școlare locale a
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza de competență a UAT comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, pentru
anul școlar 2020 - 2021, apoi Raportul de specialitate nr. 256 din 15.01.2020, pentru aprobarea organizării reţelei
școlare locale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza de competență a UAT comuna Șoldanu, judeţul
Călăraşi, pentru anul școlar 2020 - 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 dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele comisiei de specialitate pentru probleme juridice și
de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 521 din 31.01.2020, 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 Georgică CONSTANTIN, secretarul 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. 537 din 31.01.2020, 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 consilier, 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. 552 din 31.01.2020, 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, președintele de ședință ales pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, dna Alexandrina
TRUȘCĂ, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl Traian HULEA, secretarul Comunei Șoldanu precizează că hotărârea privind aprobarea organizării reţelei
școlare locale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza de competență a UAT comuna Șoldanu, judeţul
Călăraşi, pentru anul școlar 2020 – 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
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membrilor în funcție ai consiliului local)].
Nefiind amendamente, alte discuţii sau propuneri, dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, președintele de ședință,
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei școlare locale a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat din raza de competență a UAT comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, pentru anul școlar 2020 –
2021și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.8/31.01.2020 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.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentrru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, dna Alexandrina
TRUȘCĂ, propune să se treacă la punctul IX, al ordinii de zi: aprobarea actualizării Nomenclaturii stradale a comunei
Șoldanu, județul Călărași, în ianuarie 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. 268 din 20.01.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea
actualizării Nomenclaturii stradale a comunei Șoldanu, județul Călărași, în ianuarie 2020.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr 267 din
20.01.2020 privind aprobarea actualizării Nomenclaturii stradale a comunei Șoldanu, județul Călărași, în ianuarie
2020, apoi Raportul de specialitate nr. 386 din 28.01.2020, pentru aprobarea actualizării Nomenclaturii stradale a
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 dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele comisiei de specialitate pentru probleme juridice și
de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 522 din 31.01.2020, 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 Georgică CONSTANTIN, secretarul 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. 538 din 31.01.2020, 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 consilier, 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. 553 din 31.01.2020, 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, președintele de ședință ales pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, dna Alexandrina
TRUȘCĂ, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl Traian HULEA, secretarul Comunei Șoldanu precizează că hotărârea privind aprobarea actualizării
Nomenclaturii stradale a comunei Șoldanu, județul Călărași, în ianuarie 2020 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, alte discuţii sau propuneri, dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, președintele de ședință,
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Nomenclaturii stradale a comunei Șoldanu,
județul Călărași, în ianuarie 2020 și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei
Șoldanu nr.9/31.01.2020 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.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentrru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, dna Alexandrina
TRUȘCĂ, propune să se treacă la punctul X, al ordinii de zi: aprobarea bugetului local pe anul 2020 al comunei
Șoldanu, judeţul Călăraşi, solicitând cu acest prilej prezentarea documentelor care justifică inițierea proiectului de
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hotărâre.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, inițiatorul Proiectului de hotărâre, prezintă plenului Consiliului local Referatul de
aprobare înregistrat cu nr. 309 din 22.01.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea
bugetului local pe anul 2020 al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 308 din
22.01.2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, apoi Raportul de
specialitate nr. 449 din 29.01.2020, pentru aprobarea bugetului local pe anul 2020 al comunei Șoldanu, judeţul
Călăraşi, 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
de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 523 din 31.01.2020, 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 Georgică CONSTANTIN, secretarul 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. 539 din 31.01.2020, 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 consilier, 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. 554 din 31.01.2020, 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, președintele de ședință ales pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, dna Alexandrina
TRUȘCĂ, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl Traian HULEA, secretarul Comunei Șoldanu precizează că hotărârea privind aprobarea bugetului local pe anul
2020 al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi 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)].
Dna inspector Angela-Camelia BUȘTĂ, prezintă detaliat cele două părți ale anexei la Proiectul de hotărâre 308
din 22.01.2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi.
Dl consilier, Georgică CONSTANTIN, solicită lămuriri referitoare la formula „unor cheltuieli cu caracter
funcțional”.
Dna inspector, Angela-Camelia BUȘTĂ, precizează că diferența este dată de capitolul anexei, respectiv unele
sume cu caracter funcțional de la secțiunea venituri se regăsesc la secțiunea cheltuirli ca sume reprezentând „alte
cheltuirli”.
Dl consilier, Ion BUCUR, consideră că așa e bine să fie explicată anexa.
Dl consilier, Ion BUCUR, propune un amendament: dl primar a promis o trecere la nivel peste calea ferată în
dreptul satului Negoești. Consideră că va costa aproximativ 60 mii lei.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, dorește să știe despre ce utilitate are această trecere la nivel.
Dl consilier, Ion BUCUR, face cunoscut că majoritatea cetățenilor din satul Negoești are terenuri peste calea ferată.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, afirmă că sesizează un interes pentru trecerea la nivel peste calea ferată.
Dl consilier, Ionel TĂNASE, întreabă dacă se poate realiza acest obiectiv printr-un parteneriat public-privat.
Dl consilier, Costel ILIE, sesizează că este vorba de o trecere la nivel cu calea ferată similară celei de la Șoldanu.
Dl consilier, Ion BUCUR, completează amendamentul: suma propusă pentru această investiție să se ia de la
capitolul cultură și culte.
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Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, propune un nou amendament: toaletarea/defrișarea arborilor la
cimitirul Șoldanu și la ieșirile în DN4 și înființarea unor hidranți pentru spălarea utilajelor la intrarea/ieșirea
din/dinspre câmp, având în vedere că vor începe lucrările de asfaltare; finanțarea acestori acțiuni să se realizeze prin
realocarea sumei de 5 mii lei de la culte și a sumei de 10 mii lei de la cultură.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, precizează că piatra scoasă de pe străzi va fi dusă pe drumurile de exploatare din
proximitatea satelor, pentru prevenirea intrării cu noroi din câmp.
Dl consilier, Costel ILIE, împărtășește ideea de a se înființa hidranți pentru spălarea utilajelor murdare ce vin din
câmp; consideră că piatra va fi acoperită de pământ; propune să se creeze aceste condiții apoi să se instituie și să se
aplice amenzi pentru cei ce intră cu utilaje murdare din câmp.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, nu e de acord cu aceste propuneri, de a orienta fondurile întregii comunități spre
beneficiul câtova agenți econoimici, care oricum, au obligația legală de a nu circula cu utilaje murdare pe drumurile
publice.
Dl consilier, Ionel TĂNASE, propune retragerea pentru consultații a grupului PNL pentru 5 minute.
Președintele de ședință, dna Alexandrina TRUȘCĂ, supune la vot propunerea, constată că sunt 7 voturi pentru
retragere, apoi grupul PNL se retrage pentru 5 minute.
După revenirea în sală a grupului consilierilor PNL și constatând că nu mai sunt alte amendamente, alte discuţii
sau propuneri, dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, președintele de ședință, supune la vot amendamentul propus
de dl consilier, Ion BUCUR și constată că acesta a fost respins, fiind votat cu 5 voturi pentru, 8 abțineri (IulianMarius ANDREIAȘ, Marijana BOTEA, Marian DIVAN, Iulian MARIN, Valeriu MUSTĂȚEA, Ionel TĂNASE,
Marian TĂTARU, Alexandrina TRUȘCĂ) și 0 voturi înpotrivă; supune la vot amendamentul propus de dl
consilier, Valeriu MUSTĂȚEA și constată că acesta a fost respins, fiind votat cu 4 voturi pentru, 9 abțineri
(Iulian-Marius ANDREIAȘ, Marijana BOTEA, Ion BUCUR, Marian DIVAN, Iulian MARIN, Ionel TĂNASE,
Marian TĂTARU, Alexandrina TRUȘCĂ) și 0 voturi înpotrivă; supune apoi la vot proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetului local pe anul 2020 al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi și constată că a fost adoptată
hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.10/31.01.2020 cu 8 voturi pentru, 5 abțineri (Ion BUCUR,
Iulian CERNEA, Ciprian-Florin CIOBANU, Georgică CONSTANTIN, Costel ILIE) 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 pentrru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, dna Alexandrina
TRUȘCĂ, propune să se treacă la punctul XI, al ordinii de zi: aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării și Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea
condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire și dotare sediu primărie în sat Șoldanu,
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. 307 din 22.01.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea
predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire
și dotare sediu primărie în sat Șoldanu, comuna Șoldanu, județul Călărași”.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr 306 din
22.01.2020 privind privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administraţiei prin Compania
Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului
de investiţii „Construire și dotare sediu primărie în sat Șoldanu, comuna Șoldanu, județul Călărași”, apoi Raportul de
specialitate nr. 389 din 28.01.2020, pentru aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii -„C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în
vederea executării obiectivului de investiţii „Construire și dotare sediu primărie în sat Șoldanu, 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
de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 524 din 31.01.2020, 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 Georgică CONSTANTIN, secretarul 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. 540 din 31.01.2020, 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 consilier, 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. 555 din 31.01.2020, 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, președintele de ședință ales pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, dna Alexandrina
TRUȘCĂ, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl Traian HULEA, secretarul Comunei Șoldanu precizează că hotărârea privind aprobarea predării către
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a
amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire și dotare sediu
primărie în sat Șoldanu, 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)].
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă situația terenului ce va fi predat către Compania Națională de Investiții
CNI – S.A. pentru realizarea investiției, precum și informații despre cota de cofinanțare a Comunei Șoldanu, din
bugetul local.
Nemaifiind amendamente, alte discuţii sau propuneri, dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, președintele de
ședință, supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării și Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi
asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire și dotare sediu primărie în sat
Șoldanu, comuna Șoldanu, județul Călărași” și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al
comunei Șoldanu nr.11/31.01.2020 cu 11 voturi pentru, 2 abțineri (Ion BUCUR ȘI 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 pentrru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, dna Alexandrina
TRUȘCĂ, propune să se treacă la punctul XII, suplimentar, al ordinii de zi: aprobarea alimentarii fondului de
întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice de alimentare cu
apă și de canalizare constituit la nivelul S.C. ECOAQUA SA 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. 505 din 31.01.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea
alimentarii fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor
publice de alimentare cu apă și de canalizare constituit la nivelul S.C. ECOAQUA SA Călărași.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr 504 din 31
ianuarie 2020 privind aprobarea alimentarii fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de
dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare constituit la nivelul S.C.
ECOAQUA SA Călărași, apoi Raportul de specialitate nr. 506 din 31.01.2020, pentru aprobarea alimentarii fondului
de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice de alimentare
cu apă și de canalizare constituit la nivelul S.C. ECOAQUA SA 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. . 525 din 31.01.2020, 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 Georgică CONSTANTIN, secretarul 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. 541 din 31.01.2020, 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 consilier, 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. 556 din 31.01.2020, 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, președintele de ședință ales pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, dna Alexandrina
TRUȘCĂ, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl Traian HULEA, secretarul Comunei Șoldanu precizează că hotărârea privind aprobarea alimentarii fondului de
întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice de alimentare cu
apă și de canalizare constituit la nivelul S.C. ECOAQUA SA 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)].
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă situația de drept ce generează obligația beneficiarului proiectelor
finanțate din fonduri comunitare de a alimenta fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare cel puțin cu sume similare
impozitelor și taxelor datorate de operatorul regional bugetului local al comunei, membră a ADI.
Nemaifiind amendamente, alte discuţii sau propuneri, dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, președintele de
ședință, supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea alimentarii fondului de întreținere, înlocuire și
dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice de alimentare cu apă și de
canalizare constituit la nivelul S.C. ECOAQUA SA Călărași și constată că a fost adoptată hotărârea
Consiliului local al comunei Șoldanu nr.12/31.01.2020 cu 10 voturi pentru, 2 abțineri (Iulian CERNEA și
Costel ILIE) și 1 vot împotrivă (Ion BUCUR) din totalul de 13 consilieri locali prezenţi în sală, din 13 consilieri
în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentrru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, dna Alexandrina
TRUȘCĂ, propune să se treacă la punctul XIII, suplimentar, al ordinii de zi: aprobarea acordării unui mandat special
reprezentantului de drept al Comunei Șoldanu, domnul primar, Iulian GEAMBAȘU, în Adunarea Generală a
Asociaților din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOAQUA” Călărași, în vederea exercitării votului
favorabil privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru
întreaga arie de operare pentru S.C. ECOAQUA S.A. 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. 507 din 31.01.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea
alimentarii fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor
publice de alimentare cu apă și de canalizare constituit la nivelul S.C. ECOAQUA SA Călărași.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr 503 din 31
ianuarie 2020 privind aprobarea acordării unui mandat special reprezentantului de drept al Comunei Șoldanu, domnul
primar, Iulian GEAMBAȘU, în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„ECOAQUA” Călărași, în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile
publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare pentru S.C. ECOAQUA S.A. Călărași,
apoi Raportul de specialitate nr. 508 din 31.01.2020, pentru aprobarea acordării unui mandat special reprezentantului
de drept al Comunei Șoldanu, domnul primar, Iulian GEAMBAȘU, în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOAQUA” Călărași, în vederea exercitării votului favorabil privind
Pagină 15 din 18

aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie
de operare pentru S.C. ECOAQUA S.A. 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
de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 526 din 31.01.2020, 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 Georgică CONSTANTIN, secretarul 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. 542 din 31.01.2020, 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 consilier, 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. 557 din 31.01.2020, 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, președintele de ședință ales pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, dna Alexandrina
TRUȘCĂ, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl Traian HULEA, secretarul Comunei Șoldanu precizează că hotărârea privind aprobarea acordării unui mandat
special reprezentantului de drept al Comunei Șoldanu, domnul primar, Iulian GEAMBAȘU, în Adunarea Generală a
Asociaților din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOAQUA” Călărași, în vederea exercitării votului
favorabil privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru
întreaga arie de operare pentru S.C. ECOAQUA S.A. 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)].
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă situația evoluției prețurilor pentru metrul cub de apă livrată populației:
4,74 lei preț actual și 5,43 lei preț nou, propus.
Nemaifiind amendamente, alte discuţii sau propuneri, dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, președintele de
ședință, supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui mandat special reprezentantului de
drept al Comunei Șoldanu, domnul primar, Iulian GEAMBAȘU, în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOAQUA” Călărași, în vederea exercitării votului favorabil privind
aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de
operare pentru S.C. ECOAQUA S.A. Călărași și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al
comunei Șoldanu nr.13/31.02.2020 cu 10 voturi pentru, 3 abțineri (Ion BUCUR, Iulian CERNEA, Costel
ILIE) 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 pentrru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, dna Alexandrina
TRUȘCĂ, propune să se treacă la punctul XIV, suplimentar, al ordinii de zi: aprobarea modificării Capitolului VIII
din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr.57 din 23 decembrie 2019 privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 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. 510 din 31.01.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea
modificării Capitolului VIII din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr.57 din 23
decembrie 2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 509 din
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31.01.2020 privind aprobarea modificării Capitolului VIII din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al
Comunei Șoldanu nr.57 din 23 decembrie 2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020,
apoi Raportul de specialitate nr. 511 din 31.01.2020, pentru aprobarea aprobarea modificării Capitolului VIII din
Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr.57 din 23 decembrie 2019 privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 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
de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 527 din 31.01.2020, 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 Georgică CONSTANTIN, secretarul 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. 560 din 31.01.2020, 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 consilier, 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. 558 din 31.01.2020, 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, președintele de ședință ales pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, dna Alexandrina
TRUȘCĂ, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl Traian HULEA, secretarul Comunei Șoldanu precizează că hotărârea privind aprobarea modificării Capitolului
VIII din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr.57 din 23 decembrie 2019 privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020 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)].
Nemaifiind amendamente, alte discuţii sau propuneri, dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, președintele de
ședință, supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea aprobarea modificării Capitolului VIII din Anexa
nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr.57 din 23 decembrie 2019 privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020 și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al
comunei Șoldanu nr.14/31.01.2020 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, dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, 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 sau înscris la cuvânt dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, dl consilier, Georgică CONSTANTIN și dl consilier, Ion
BUCUR, apoi dă cuvântul primului înscris.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, primul înscris la cuvânt, dorește să puncteze câteva probleme privind curățenia
pe domeniul public: întreabă al cui este cimitirul de la Negoești.
Dl Primar, Iulian GEAMBAȘU, precizează că ambele cimitire sunt ale parohiilor.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, insistă asupra curățeniei cimitirelor: să fie făcută de către preoții parohiilor.
Dl consilier, Georgică CONSTANTIN, al doilea înscris la cuvânt, întreabă dacă impoozitul pe terenul extravilan
este delimitat pe zone.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, precizează că impozitul pe terenul extravilan este diferențiat doar pe categorii de
folosință, la valoarea minimă, stabilită de Consiliul local.
Pagină 17 din 18

Dl consilier, Ion BUCUR, al treilea înscris la cuvânt, întreabă despre stadiul de actualizare al Planului
Urbanistic General.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, precizează stadiul elaborării actualizării PUG-ului: documentația este terminată.
Încă mai se așteaptă avize. Au fost plătitele toate avizele. Durează mult avizarea. Suntem blocați la avizul de la
CNAIR.
Dl consilier, Iulian CERNEA, întreabă despre o cuvă de beton amplasată la intrarea în satul Șoldanu, pe partea
dreaptă, în sensul de mers spre București.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, nu știe. Va încerca să afle.
Dna consilier, Marijana BOTEA, crede cpă este a CNAIR. Acolo se află o bornă de reper.
Dl consilier, Ion BUCUR, întreabă despre gardul de la biserica Șoldanu. Cine îl execută.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, execuția o face o societate de la Ciocănești.
Dl consilier, Ion BUCUR, întreabă dacă preotul a semnat contractul de execuție fără să aibă bani.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, e de acord cu dl BUCUR: dacă nu va primi bani de la Consiliul local, preotul va
trebui să se descurce.
Dl consilier, Ion BUCUR, atrage atenția asupra faptului că se depun deșeuri menajere la Cantonul Negoești, întro groapă făcută de dl Vasile VIȘAN.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, arată că deja i s-a solicitat firmei care se ocupă de strângerea deșeurilor depuse
necontrolat, S.C. JOKER S.R.L să ia deșeurile de la acea locație.
Nemaifiind înscrieri la cuvânt, după epuizarea problemelor înscrise pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, dna
consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Șoldanu,
judeţul Călăraşi, din data de 31 ianuarie 2020 și mulțumește tuturor celor prezenţi pentru participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi, data de 31 ianuarie 2020.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BMMMMMMMMMBB
Consilier local, Alexandrina TRUȘCĂ
ÎNTOCMIT:
Secretarul general al Comunei Şoldanu,

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

Traian HULEA

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