ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

Nr. 3394 din 30.04.2020

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 31 martie 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.74 din 26 martie 2020 și prin
Convocatorul nr.1788 din 26 martie 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 13 consilieri locali în evidenţă sunt prezenţi 13 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.
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 25 februarie 2020.
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 general al
Comunei Șoldanu solicită supunerea spre aprobare a Procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local
al Comunei Şoldanu din data de 25 februarie 2020, președintele de ședință ales pentru lunile ianuarie, februarie și
martie 2020, dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, solicită consiliului să-și exprime votul, iar în urma votului,
constată că procesul-verbal este aprobat cu votul pentru al 13 consilieri, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din totalul
de 13 consilieri locali prezenţi, din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local, apoi este semnat de
președintele de ședință din luna ianuarie 2020, dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ și de Secretarul gneral al
comunei.
În continuare, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, dă citire proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 31
martie 2020:
I. Aprobarea completării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr.43 din 26.09.2019 pentru
aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Șoldanu,
județul Călărași;
II. Aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în martie 2020;
III. Aprobarea alegerii Preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie, mai și iunie 2020;
IV. Aprobarea Studiului de fezabilitate conținând principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de
investiții „Amenajare alei pietonale, amplasare mobilier urban și echipamente fitness de exterior în Parcul
Negoești”, comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi;
V. Raportul Primarului Comunei Șoldanu privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Șoldanu pe anul
2019;
VI. Informare privind activitatea Comisiei pentru probleme de apărare în anul 2019,
apoi solicită Consiliului local exprimarea votului pentru ordinea de zi propusă și constată că a fost aprobată cu 13
voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, faţă de 13 consilieri prezenți, din 13 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.
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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 completării
Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr.43 din 26.09.2019 pentru aprobarea revizuirii
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei 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. înregistrat cu nr. 1718 din 25.03.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care
propune aprobarea completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr.43 din 26.09.2019
pentru aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Șoldanu,
județul Călărași.
În continuare, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 1716/25.03.2020 privind
aprobarea completării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr.43 din 26.09.2019 pentru
aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Șoldanu, județul
Călărași, apoi Raportul de specialitate nr. 1851 din 30.03.2020, referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea
aprobarea completării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr.43 din 26.09.2019 pentru
aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Șoldanu, județul
Călărași, prin care se motivează în drept şi în fapt necesitatea şi oportunitatea proiectului.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul președinților comisiilor de specialitate ale consiliului local, în vederea
prezentării rapoartelor de avizare ale proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele comisiei de specialitate pentru probleme juridice și
de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 1869 din 31.03.2020, prin care se constată
îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în
temeiul art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Se înscrie la cuvânt dl Marian DIVAN, președintele comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, care dă citire Raportului de
avizare înregistrat sub nr. 1875 din 31.03.2020, 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. 1881 din 31.03.2020, 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 completării
Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr.43 din 26.09.2019 pentru aprobarea revizuirii
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei 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)], apoi prezintă
detaliat modificările propuse și motivarea acestora.
Nemaifiind amendamente, discuţii sau propuneri, dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele de ședință, supune la
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea completării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu
nr.43 din 26.09.2019 pentru aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al
comunei Șoldanu, județul Călărași și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.20/31.03.2020 cu 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din totalul de 13 consilieri locali prezenţi,
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 II al ordinii de zi: aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al
comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în martie 2020, solicitând cu acest prilej prezentarea documentelor care justifică
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inițierea proiectului de hotărâre.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, inițiatorul Proiectului de hotărâre, prezintă plenului Consiliului local Referatul de
aprobare înregistrat cu nr. 1754 din 25.03.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea
rectificării bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în martie 2020.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 1753 din
25.03.2020 pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în martie
2020, apoi Raportul de specialitate nr. 1791 din 27.03.2020, referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în martie 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. 1870 din 31.03.2020, prin care se constată
îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în
temeiul art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Se înscrie la cuvânt dl Marian DIVAN, președintele comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, care dă citire Raportului de
avizare înregistrat sub nr. 1876 din 31.03.2020, 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. 1882 din 31.03.2020, 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 rectificării
bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în martie 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)]. Mai face precizări asupra
necesității achiziției unui soft specializat pentru activitatea de registratură generală a Primăriei Comunei Șoldanu.
Dl consilier, Ion BUCUR, întreabă dacă au fost prevăzute sume pentru combaterea îmbolnăvirii cu COV-2.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, confirmă că aceste sume sunt de natura cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru
achiziția, spre exemplu, de măști, combinezoane, atomizor.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, întreabă dacă vom dezinfecta străzile, preventiv, cu clor, sau se va aștepta
îmbolnăvirea.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, înștiințează că s-a realizat comanda de clor prin SICAP, dar că încă nu au sosit
materialele.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, întreabă ce se va face cu gelul dezinfectant.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, precizează că acesta va fi utilizat de personalul primăriei și de persoanele străine
ce intră în instituție.
Dl consilier, Ion BUCUR, precizează că s-a referit la sume pentru plata produselor de strictă necesitate destinate
persoanelor aflate în izolare.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, informează că Guvernul României anunță că se se va face o rectificare a Bugetului
de stat pe anul 2020 în acest sens, apoi se va rectifica Bugetul local.
Dl consilier, Iulian CERNEA, întreabă dacă se vor distribui măști cetățenilor.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, înștiințează consiliul că s-au comandat 1000 de bucăți pentru personalul primăriei
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și SVSU și că se desfășoară acțiuni de susținere a persoanelor peste 65 ani, aflate în dificultate, pentru
procurarea de produse de primă necesitate.
Dl consilier, Iulian CERNEA, susține ca, decât să de investească în construirea de troițe, mai bine să se
achiziționeze materiale de protecție.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, insistă să se achiziționeze clor și alte materiale de protecție și dezinfectante.
Dl consilier, Georgică CONSTANTIN, propune să se constituie o rezervă bugetară pentru situații de urgență.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, afirmă că nu vor fi atacate sumele destinate în general susținerii investițiilor până
la ridicarea stării de urgență.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, e de părere că, viața va merge înainte, cu sau fără coronavirus.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, e de părere că dacă se vor aproba sume din bugetul local pentru combaterea
pandemiei riscăm să nu mai primim subvenții de la bugetul general consolidat al statului pentru aceste acțiuni.
Dl consilier, Georgică CONSTANTIN, susține să nu se atace încă sumele destinate investițiilor.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, promite că nu se va face nicio investiție cu plăți din bugetul local până la finalul
stării de urgență.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, repetă solicitarea de achiziție a clorului.
Dl consilier, Costel ILIE, remarcă faptul că, în această perioadă, se poate să fie foarte dificilă achiziția rapidă a
acestor produse de dezinfecție.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, propune ca sumele destinate susținerii implementării proiectului de asfaltare a
drumurilor stradale să fie blocate până la finalul stării de urgență.
Dl consilier, Ion BUCUR, solicită dlui primar să-și respecte promisiunile.
Nemaifiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele de ședință, supune
la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul
Călăraşi, în martie 2020 și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.21/31.03.2020 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 III al ordinii de zi: aprobarea alegerii Preşedintelui de şedinţă pentru lunile
aprilie, mai și iunie 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. 1757 din 25.03.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune aprobare
alegerii Preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie, mai și iunie 2020.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 1755 din 25
martie 2020 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie, mai și iunie 2020, apoi Raportul de
specialitate nr. 1852 din 31.03.2020, referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea alegerii Preşedintelui de
şedinţă pentru lunile aprilie, mai și iunie 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. 1871 din 31.03.2020, prin care se constată
îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în
temeiul art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Se înscrie la cuvânt dl Marian DIVAN, președintele comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, care dă citire Raportului de
avizare înregistrat sub nr. 1877 din 31.03.2020, 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.
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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. 1883 din 31.03.2020, 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 Comunei Șoldanu precizează că hotărârea privind alegerea Preşedintelui de şedinţă
pentru lunile aprilie, mai și iunie 2020 poate fi adoptată cu majoritate simplă, conform 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).
Dl consilier, Ionel TĂNASE, propune ca dl consilier, Marian TĂTARU, să fie ales președinte de ședință pentru
lunile aprilie, mai și iunie 2020.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, propune ca dl consilier, Ciprian-Florin CIOBANU, să fie ales președinte de
ședință pentru lunile aprilie, mai și iunie 2020.
Nemaifiind amendamente, alte discuţii sau propuneri, dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele de ședință, supune
la vot proiectul de hotărâre pentru alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie, mai și iunie 2020 și
constată că pentru cea de-a doua propunere, a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.22/31.03.2020 cu 9 voturi pentru, 4 abțineri (Marius-Iulian ANDREIAȘ, Iulian CERNEA, Valeriu
MUSTĂȚEA, Ionel TĂNASE) 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 Studiului de fezabilitate conținând principalii
indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare alei pietonale, amplasare mobilier urban și
echipamente fitness de exterior în Parcul Negoești”, comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi, solicitând cu acest prilej
prezentarea documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, inițiatorul Proiectului de hotărâre, prezintă plenului Consiliului local Referatul de
aprobare înregistrat cu nr. 1759 din 25.03.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea
Studiului de fezabilitate conținând principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare
alei pietonale, amplasare mobilier urban și echipamente fitness de exterior în Parcul Negoești”, comuna Şoldanu,
judeţul Călăraşi.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 1758 din 25
martie 2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate conținând principalii indicatori tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „Amenajare alei pietonale, amplasare mobilier urban și echipamente fitness de exterior în
Parcul Negoești”, comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi, apoi Raportul de specialitate nr. 1853 din 31.03.2020, referitor
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate conținând principalii indicatori tehnico-economici
ai obiectivului de investiții „Amenajare alei pietonale, amplasare mobilier urban și echipamente fitness de exterior în
Parcul Negoești”, comuna Şoldanu, 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. 1872 din 31.03.2020, prin care se constată
îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în
temeiul art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Se înscrie la cuvânt dl Marian DIVAN, președintele comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, care dă citire Raportului de
avizare înregistrat sub nr. 1878 din 31.03.2020, 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
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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. 1884 din 31.03.2020, 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 Studiului de
fezabilitate conținând principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare alei pietonale,
amplasare mobilier urban și echipamente fitness de exterior în Parcul Negoești”, comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi,
poate fi adoptată cu majoritate legală: 7 voturi [majoritate absolută cf. Art.5 lit.cc) din Codul administrativ (primul
număr natural strict mai mare decât jumătate din totalul membrilor în funcție ai consiliului local)].
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă, descriptiv, indicatorii cantitativi (bănci + coșuri de gunoi, pavaj, aparate
fitness.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, solicită să fie igienizat și restul parcului Negoești.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, confirmă că se va realiza igienizarea solicitată. Menționează că ultima a fost în
februarie.
Dl consilier, Georgică CONSTANTIN, observă că în anexa la proiectul propus, durata de execuție este de 4 luni.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, precizează că aceste 4 luni curg de la data stabilită la emiterea ordinului de
începere.
Nemaifiind amendamente, alte discuţii sau propuneri, dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele de ședință, supune
la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate conținând principalii indicatori tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții „Amenajare alei pietonale, amplasare mobilier urban și echipamente fitness
de exterior în Parcul Negoești”, comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi și constată că a fost adoptată hotărârea
Consiliului local al comunei Șoldanu nr.23/31.03.2020 cu 12 voturi pentru, 1 abținere (Ciprian-Florin
CIOBANU) 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: Raportul Primarului Comunei Șoldanu privind starea
economică, socială și de mediu a Comunei Șoldanu pe anul 2019, solicitând cu acest prilej prezentarea documentului.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Consiliului Local al Comunei Șoldanu Raportului Primarului Comunei
Șoldanu privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Șoldanu pe anul 2019.
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 raportului, constată că nu sunt
înscrieri la cuvânt, apoi declară că Consiliul Local al Comunei Șoldanu a luat act de prezentarea raportului.
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: Informare privind activitatea Comisiei pentru probleme
de apărare în anul 2019, solicitând cu acest prilej prezentarea documentului.
Dl secretar general al Comunei Șoldanu, Traian HULEA, prezintă Consiliului Local al Comunei Șoldanu
Informarea privind activitatea Comisiei pentru probleme de apărare în anul 2019.
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 informării, constată că nu sunt
înscrieri la cuvânt, apoi declară că Consiliul Local al Comunei Șoldanu a luat act de prezentarea acesteia.
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 consilierii, Alexandrina TRUȘCĂ, Ionel TĂNASE, Iulian CERNEA și Ion BUCUR, apoi dă
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cuvântul primului înscris.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, primul înscris la cuvânt, referindu-se la sistemul de iluminat public din satul
Negoești, întreabă cine reglează perioada de funcționare și mai întreabă când reîncep lucrările de asfaltare.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, înștiințează că încearcă să regleze automatul de aprindere, mai ales că se va schimba
și ora.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, aduce la cunoștință că a fot emis ordinul de începere încă din 18 martie.
Dl consilier, Ionel TĂNASE, al doilea înscris la cuvânt, solicită urgentarea realizării forajului de captare a apei,
atât de necesară igienei colectivității.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă situația demersurilor legale pentru realizarea acestui nou foraj.
Dl consilier, Iulian CERNEA, al treilea înscris la cuvânt, întreabă cine se va ocupa de înmormântări, dacă vor fi
decedați în perioada stării de urgență.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, precizează că aceleași persoane ca și până acum: preoții, familia, cu respectarea
prevederilor privind protecția sănătății.
Dl consilier, Iulian CERNEA, întreabă dacă se vor înhuma în coșciug simplu și cei decedați din cauza COV-19.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, înștiințează că se vor respecta condițiile de igienă prevăzute de reglementări.
Dl consilier, Ion BUCUR, al patrulea înscris la cuvânt, întreabă dacă s-au primit produse de la Crucea Roșie.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, precizează că la Crucea Roșie nu sunt produse în stoc, iar dacă vor avea, acestea
vor veni cu lista de persoane beneficiare.
Dl consilier, Ion BUCUR, întreabă ce se va întâmpla cu persoanele izolate care nu au mâncare.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, comunică, că persoanele izolate vor trebui susținute, în primul rând de familie și
prieteni; numai persoanele carantinate vor beneficia de rambursarea cheltuielilor din fonduri guvernamentale,
decontate prin Direcția de Sănătate Publică.
Dl consilier, Ion BUCUR, întreabă ce se va întâmpla cu persoanele care ies afară din izolare.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, nerespectarea izolării sau carantinării va fi constată de instituții stabilite prin
ordonanțele militare, iar măsurile împotriva acestora sunt stabilite, de asemenea, prin aceleași ordonanțe.
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 martie 2020 și mulțumește tuturor celor prezenţi pentru participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi, data de 31 martie 2020.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BMMMMMMMMMBB
Consilier local, Alexandrina TRUȘCĂ
ÎNTOCMIT:
Secretarul general al Comunei Şoldanu,

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

Traian HULEA

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