ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

Nr. 6394 din 16 noiembrie 2020

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 16 octombrie 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.293 din 09
octombrie 2020 și prin Convocatorul nr. 5645 din 09 octombrie 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 7 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 pentru luna octombrie 2020 va fi ales la punctul I al ordinii de zi și 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, înaintea dezbaterii şi aprobării proiectului ordinii de zi al prezentei şedinţe a Consiliului Local
Şoldanu, Secretarul general al comunei prezintă consilierilor locali procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului
local din data de 28 august 2020, respectiv al ședinței extraordinare, convocată de îndată, din data de 16 septembrie
2020.
Întrucât nu se înregistrează obiecţiuni motivate asupra conţinutului proceselor-verbale prezentate, potrivit
dispoziţiilor art.138 alin.(15) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
Secretarul general al Comunei Șoldanu solicită supunerea spre aprobare a Procesului-verbal încheiat în şedinţa
ordinară a Consiliului Local al Comunei Şoldanu din data de 28 august 2020, solicită consiliului să-și exprime votul,
iar în urma votului, constată că procesul-verbal este aprobat cu votul pentru al 7 consilieri, 0 abțineri și 0 voturi
împotrivă, din totalul de 7 consilieri locali prezenţi, din 11 consilieri în funcție care compun Consiliul local, a
Procesului-verbal încheiat în şedinţa extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local al Comunei Şoldanu
din data de 16 septembrie 2020, solicită consiliului să-și exprime votul, iar în urma votului, constată că procesulverbal este aprobat cu votul pentru al 7 consilieri, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din totalul de 7 consilieri locali
prezenţi, din 11 consilieri în funcție care compun Consiliul local, apoi este semnat de președintele de ședință din
lunile august și septembrie 2020, dl consilier, Ionel TĂNASE și de Secretarul general al comunei.
În continuare, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, dă citire proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de
16 octombrie 2020:
I. Aprobarea alegerii Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Șoldanu pentru luna octombrie
2020;
II. Aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în octombrie 2020;
III. Aprobarea organizării şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Șoldanu,
Judeţul Călăraşi.
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 7 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, faţă de 7 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, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, propune abordarea punctului I al ordinii de zi:
aprobarea alegerii Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Șoldanu pentru luna octombrie 2020,
continuând cu 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. 5633 din 09.10.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune
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aprobarea alegerii Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Șoldanu pentru luna octombrie 2020.
În continuare, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 5631 din 09 octombrie 2020
privind aprobarea alegerii Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Șoldanu pentru luna octombrie
2020, apoi Raportul de specialitate nr. 5785 din 16.10.2020, referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea
alegerii Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Șoldanu pentru luna octombrie 2020, prin care se
motivează în drept şi în fapt necesitatea şi oportunitatea proiectului.
Președinții comisiilor de specialitate ale consiliului local prezintă rapoartele 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. 5788 din 16.10.2020, 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 cuvântdl consilier, Iulian-Marius ANDREIAȘ, care pentru dl Marian DIVAN, președintele comisiei
de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie
mediu şi turism, dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 5793 din 16.10.2020, 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. 5798 din 16.10.2020, 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.
Dl Traian HULEA, secretarul general al Comunei Șoldanu precizează că hotărârea privind aprobarea alegerii
Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Șoldanu pentru lunile iulie, august, septembrie 2020 poate
fi adoptată cu majoritate simplă cf. Art.5 lit.ee) din Codul administrativ (primul numar natural mai mare decat
jumatate din totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii cvorumului).
În continuare, se solicită propuneri pentru funcția de președinte de ședință pentru luna octombrie 2020.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, propune ca ședințele din luna octombrie 2020 să fie conduse de dna consilier,
Marijana BOTEA.
Nemaifiind amendamente, discuţii sau propuneri, se supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind
aprobarea alegerii Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Șoldanu pentru luna octombrie 2020
și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr.48/16.10.2020 cu 7 voturi
pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din totalul de 7 consilieri locali prezenţi, din 11 consilieri în funcție care
compun Consiliul local.
Dl Secterar general al Comunei Șoldanu, Traian HULEA, redactează hotărârea Consiliului Local al Comunei
Șoldanu nr.48/16.10.2020, o comunică sub semnătură de primire dlui Iulian GEAMBAȘU, Primarul Comunei
Șoldanu, cu adresa nr.5805/16.10.2020, constată intrarea în vigoare a acesteia sub efectul comunicării legale și
roagă președintele de ședință ales pentru luna octombrie 2020, dna consilier, Marijana BOTEA, să ia loc la masa
prezidiului și să conducă ședința de azi.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru luna octombrie 2020, dna consilier, Marijana BOTEA, propune
să se treacă la punctul II al ordinii de zi: aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu,
judeţul Călăraşi, în octombrie 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. 5642 din 09.10.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune
aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în octombrie 2020.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 5641 din
09.10.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al Comunei Şoldanu, Judeţul Călăraşi, în
octombrie 2020, apoi Raportul de specialitate nr. 5654 din 12.10.2020, referitor la proiectul de hotărâre privind
aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în octombrie 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. 5789 din 16.10.2020, 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 consilier, Iulian-Marius ANDREIAȘ, care pentru dl Marian DIVAN, președintele comisiei
de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie
mediu şi turism, dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 5794 din 16.10.2020, 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. 5799 din 16.10.2020, 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 luna octombrie 2020, dna consilier, Marijana BOTEA, solicită
consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl Traian HULEA, secretarul general al Comunei Șoldanu precizează că hotărârea privind aprobarea rectificării
bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în octombrie 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 Iulian GEAMBAȘU, Primarul Comunei Șoldanu, inițiatorul proiectului de hotărâre, prezintă detaliat anexa
acestuia.
Nefiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, preşedintele de şedinţă ales pentru luna octombrie 2020, dna
consilier, Marijana BOTEA, supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe
anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în octombrie 2020 și constată că a fost adoptată hotărârea
Consiliului local al comunei Șoldanu nr.49/16.10.2020 cu 6 voturi pentru, 1 abținere (Iulian CERNEA) și 0
voturi împotrivă din totalul de 7 consilieri locali prezenţi în sală, din 11 consilieri în funcție care compun Consiliul
local.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru luna octombrie 2020, dna consilier, Marijana BOTEA, propune
să se treacă la punctul III al ordinii de zi: aprobarea organizării şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate
al Primarului Comunei 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. 5650 din 09.10.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune
aprobarea organizării şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Șoldanu, Judeţul
Călăraşi.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 5644 din
09.10.2020 privind aprobarea organizării şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei
Șoldanu, Judeţul Călăraşi, apoi Raportul de specialitate nr. 5786 din 16.10.2020, referitor la proiectul de hotărâre
privind aprobarea organizării şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului 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. 5790 din 16.10.2020, 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 consilier, Iulian-Marius ANDREIAȘ, care pentru dl Marian DIVAN, președintele comisiei
de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie
mediu şi turism, dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 5795 din 16.10.2020, 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. 5800 din 16.10.2020, 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.
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În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru luna octombrie 2020, dna consilier, Marijana BOTEA, solicită
consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl Traian HULEA, secretarul general al Comunei Șoldanu precizează că hotărârea privind aprobarea rectificării
bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în octombrie 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)], apoi face cunoscut
consiliului local modificările și completările față de organigrama și statul de funcți aprobate în 2019.
Nefiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, preşedintele de şedinţă ales pentru luna octombrie 2020, dna
consilier, Marijana BOTEA, supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării şi statului de funcţii
ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Șoldanu, Judeţul Călăraşi și constată că a fost adoptată
hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.50/16.10.2020 cu 6 voturi pentru, 1 abținere (Iulian
CERNEA) și 0 voturi împotrivă din totalul de 7 consilieri locali prezenţi în sală, din 11 consilieri în funcție care
compun Consiliul local.
Epuizându-se ordinea de zi aprobată, ales pentru luna octombrie 2020, dna consilier, Marijana BOTEA, declară
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Șoldanu, Judeţul Călăraşi, din data de 16
octombrie 2020 și mulțumește tuturor celor prezenţi pentru participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi, data de 16 octombrie 2020.
p. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilieri locali, Iulian-Marius
ANDREIAȘ, Iulian CERNEA, Iulian
MARIN

ÎNTOCMIT:

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

Secretarul general al Comunei Şoldanu,
Traian HULEA

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

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