ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 29 octombrie 2019, 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.351/23 octombrie 2019 și
prin Convocatorul nr.6044/23.10.2019.
Potrivit dispoziţiilor art.137 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, se procedează la verificarea prezenţei consilierilor locali la şedinţă şi se constată că din totalul de 13
consilieri locali în evidenţă sunt prezenţi 12 consilieri, dl consilier, Iulian MARIN fiind absent motivat, astfel ședinţa
este legal constituită.
La şedinţă mai participă dl Iulian GEAMBAȘU, primarul comunei Șoldanu și dl Traian HULEA, secretarul
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 ordinare a Consiliului local din data de 26
septembrie 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 ordinară a Consiliului Local al comunei
Şoldanu din data de 19 august 2019, președintele de ședință ales pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie
2019, dl Georgică CONSTANTIN, solicită consiliului să-și exprime votul, iar în urma votului, constată că procesulverbal este aprobat cu votul pentru al 12 consilieri, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din totalul de 12 consilieri locali
prezenţi, din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local, apoi este semnat de președintele de ședință din luna
septembrie 2019, dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ și de secretarul comunei.
În continuare, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, dă citire proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 29
octombrie 2019:

I. Aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în octombrie
2019;
II. Aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei
Șoldanu judeţul Călăraşi;
III. Aprobarea actualizării Situației terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al Comunei Șoldanu,
localităţile Șoldanu și Negoești, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea
unei locuinţe proprietate personală, validată prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu
nr.27 din 25.06.2019;
IV. Aprobarea acordării dreptului de servitute și de trecere asupra unei suprafețe de teren situată în str.
Podului, nr.1, sat Șoldanu, județul Călărași.
Respectând dispoziţiile art.135 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, dl
primar, Iulian GEAMBAȘU, solicită Consiliului local exprimarea votului pentru ordinea de zi propusă și constată că
a fost aprobată cu 12 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, faţă de 12 consilieri prezenți, din 13 consilieri
locali care compun Consiliul local al comunei Șoldanu.
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Din acest moment, mulţumind pentru încrederea acordată şi asigurând consiliul local că lucrările şedinţei
de astăzi se vor desfăşura în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile iulie, august și septembrie 2019, dl consilier, Georgică
CONSTANTIN, 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 octombrie,
noiembrie și decembrie 2019, dl Georgică CONSTANTIN, abordează punctul I al ordinii de zi: aprobarea rectificării
bugetului local pe anul 2019 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în octombrie 2019, 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. 5980 din 18.10.2019, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea
rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în octombrie 2019.
În continuare, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 5979 din 18.10.2019 privind
aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în octombrie 2019, apoi
Raportul de specialitate nr. 6154 din 29.10.2019, întocmit de compartimentul financiar-contabil, privind aprobarea
rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în octombrie 2019, 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. 6163 din 29.10.2019, 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 Vasile VIȘAN, președintele comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, care dă citire Raportului de
avizare înregistrat sub nr. 6169 din 29.10.2019, 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. 6176 din 29.10.2019, 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 octombrie, noiembrie și decembrie 2019, dl Georgică
CONSTANTIN, 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 rectificării bugetului
local pe anul 2019 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în septembrie 2019 poate fi adoptată cu majoritate absolută,
respectiv 7 voturi pentru [majoritate absolută cf. Art.5 lit.cc) din Codul administrativ (primul număr natural strict mai
mare decât jumătate din totalul membrilor în funcție ai consiliului local)].
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, întreabă dacă sumele cu care se rectifică sunt influențe de la Consiliul Județean.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, precizează că se așteaptă acxeste influențe zilele viitoare.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, întreabă dacă se va ține cont și de solicitările școlii la rectificarea viitoare.
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Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, răspunde afirmativ.
Nemaifiind amendamente, discuţii sau propuneri, dl Constantin GEORGICĂ, președintele de ședință, supune
la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în
octombrie 2019, și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.46/29.10.2019
cu 12 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din totalul de 12 consilieri locali prezenţi, din 13 consilieri în
funcție care compun Consiliul local.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2019, dl Georgică
CONSTANTIN, propune să se treacă la punctul II al ordinii de zi: aprobarea organigramei 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. 5982 din 18.10.2019, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea
organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi.
În continuare dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 5981 din 18.10.2019 privind
aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Șoldanu judeţul
Călăraşi, apoi Raportul de specialitate nr. 6155 din 29.10.2019, întocmit de secretarul comunei Șoldanu, privind
aprobarea organigramei 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. 6164 din 29.10.2019, 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 Vasile VIȘAN, președintele comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, care dă citire Raportului de
avizare înregistrat sub nr. 6171 din 29.10.2019, 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. 6177 din 29.10.2019, 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 octombrie, noiembrie și decembrie 2019, dl Georgică
CONSTANTIN, 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 necesității și
oportunității realizării obiectivului de investiții “Construire anexă tehnică la Școala Primară nr.1 Negoești” 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, propuneri sau alte discuţii, Dl Georgică CONSTANTIN, președintele de ședință,
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de
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specialitate al Primarului comunei Șoldanu judeţul Călăraşi și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului
local al comunei Șoldanu nr.47/29.10.2019 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.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentrru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2019, dl Georgică
CONSTANTIN, propune să se treacă la punctul III al ordinii de zi: aprobarea actualizării Situației terenurilor
disponibile aflate în domeniul privat al Comunei Șoldanu, localităţile Șoldanu și Negoești, care pot fi atribuite în
folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, validată prin Hotărârea Consiliului
Local al Comunei Șoldanu nr.27 din 25.06.2019, solicitând cu acest prilej prezentarea documentelor care justifică
inițierea proiectului de hotărâre.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă plenului Consiliului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 5984
din 18.10.2019, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea modificării Anexei la Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr.27 din 25.06.2019 privind validarea inventarului terenurilor aflate în
domeniul privat al comunei Şoldanu, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită tinerilor, pentru construirea unei locuinţe
proprietate personală.
În continuare dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 5983 din 18.10.2019 privind
aprobarea actualizării Situației terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al Comunei Șoldanu, localităţile
Șoldanu și Negoești, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate
personală, validată prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr.27 din 25.06.2019, apoi Raportul de
specialitate nr. 6078 din 24.10.2019, întocmit de Comisiei pentru identificarea şi inventarierea terenurilor în vederea
aplicării dispoziţiilor Legii nr.15/2003, constituită prin Dispoziția primarului comunei Șoldanu nr.632/19.10.2016,
referitor la aprobarea actualizării Situației terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al Comunei Șoldanu,
localităţile Șoldanu și Negoești, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe
proprietate personală, validată prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr.27 din 25.06.2019, 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. 6165 din 29.10.2019, 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 Vasile VIȘAN, președintele comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, care dă citire Raportului de
avizare înregistrat sub nr. 6172 din 29.10.2019, 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. 6178 din 29.10.2019, 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 octombrie, noiembrie și decembrie 2019, dl Georgică
CONSTANTIN, 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 necesității și
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oportunității realizării obiectivului de investiții “Construire anexă tehnică la Școala Primară nr.1 Negoești”
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, dLconsilier, Georgică CONSTANTIN, președintele de
ședință, supune la vot proiectul de hotărâre pentru aprobarea actualizării Situației terenurilor disponibile aflate în
domeniul privat al Comunei Șoldanu, localităţile Șoldanu și Negoești, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, validată prin Hotărârea Consiliului Local al
Comunei Șoldanu nr.27 din 25.06.2019 și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei
Șoldanu nr.48/29.10.2019 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.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentrru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2019, dl Georgică
CONSTANTIN, propune să se treacă la punctul IV al ordinii de zi: aprobarea acordării dreptului de servitute și de
trecere asupra unei suprafețe de teren situată în str. Podului, nr.1, sat Șoldanu, județul Călărași, solicitând cu acest
prilej prezentarea documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă plenului Consiliului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 5986
din 18.10.2019, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea acordării dreptului de servitute
și de trecere asupra unei suprafețe de teren situată în str. Podului, nr.1, sat Șoldanu, județul Călărași.
În continuare dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 5985 din 18.10.2019 privind
aprobarea acordării dreptului de servitute și de trecere asupra unei suprafețe de teren situată în str. Podului, nr.1, sat
Șoldanu, județul Călărași, apoi Raportul de specialitate nr. 6156 din 29.10.2019, întocmit de Rodica PANAIT,
inspector în compartimentul Urbanism, cadastru și agricultură al aparatului de specialitate al primarului comunei
Șoldanu, referitor la aprobarea acordării dreptului de servitute și de trecere asupra unei suprafețe de teren situată în
str. Podului, nr.1, sat Șoldanu, județul Călărași, 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. 6166 din 29.10.2019, 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 Vasile VIȘAN, președintele comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, care dă citire Raportului de
avizare înregistrat sub nr. 6173 din 29.10.2019, 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. 6179 din 29.10.2019, 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 octombrie, noiembrie și decembrie 2019, dl Georgică
CONSTANTIN, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre
iniţiat.
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Dl Traian HULEA, secretarul Comunei Șoldanu precizează că hotărârea privind aprobarea necesității și
oportunității realizării obiectivului de investiții “Construire anexă tehnică la Școala Primară nr.1 Negoești” 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, dl consilier, Georgică CONSTANTIN, președintele de ședință,
supune la vot proiectul de hotărâre aprobarea acordării dreptului de servitute și de trecere asupra unei suprafețe
de teren situată în str. Podului, nr.1, sat Șoldanu, județul Călărași și constată că a fost adoptată hotărârea
Consiliului local al comunei Șoldanu nr.49/29.10.2019 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.
Epuizându-se ordinea de zi aprobată, preşedintele de şedinţă, Dl consilier, Georgică CONSTANTIN, propune să
se treacă la discutarea unor probleme diverse, invitând 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 și dl primar, Iulian GEAMBAȘU.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, primul înscris la cuvânt, solicită informații despre asfaltare.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, precizează că lucrările au fost sistate pe perioada sezonului rece și lipsă fonduri
PNDL; că au fost asfaltate 7 străzi și că celelalte vor fi la primăvară.
Dl consilier, Ion BUCUR, dorește să știe despre lățimea străzilor.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, confirmă că sunt 2 lățimi standard: 4 și 5,5 m.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, al doilea înscris la cuvânt, prezintă Consiliului local Notificarea privind o ultimă
tranșă din concediul de odihnă pe anul 2019.
Nemaifiind și alte înscrieri la cuvânt, după epuizarea problemelor înscrise pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă,
dl consilier, Georgică CONSTANTRIN, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei
Șoldanu, judeţul Călăraşi, din data de 29 octombrie 2019 și mulțumește tuturor celor prezenţi pentru participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi, data de 29 octombrie 2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local, Georgică CONSTANTIN

BBBB
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ÎNTOCMIT:
Secretarul comunei Şoldanu,

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

Traian HULEA

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