ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

Nr. 4166 din 31 iulie 2020

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 30 iunie 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.143 din 24 iunie 2020 și
prin Convocatorul nr.3426 din 24 iunie 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 27 mai 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 30 aprilie 2020, președintele de ședință ales pentru lunile aprilie, mai și iunie
2020, dl consilier, Ciprian-Florin CIOBANU, 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 mai 2020, dl consilier, Ciprian-Florin CIOBANU și de Secretarul general al comunei.
În continuare, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, dă citire proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de
27 mai 2020:
I. Aprobarea Procedurii privind vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor imobile, terenuri şi/sau clădiri,
aparținând domeniului privat al Comunei Șoldanu;
II. Aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții ,,Proiectare și execuție foraj
hidrogeologic cu caracter de explorare-exploatare F5”, în Comuna Șoldanu, Sat Șoldanu, Județul Călărași;
III. Aprobarea alegerii Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Șoldanu pentru lunile iulie, august,
septembrie 2020;
IV. Aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în iunie 2020;
V. Aprobarea inițierii procedurii de dobândire a dreptului de proprietate privată prin cumpărare a unui imobil –
teren, în intravilanul satului Șoldanu, comuna Șoldanu, pentru amplasarea unui nou bazin rezervor de apă
potabilă prin „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a
Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020”.
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 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 aprilie, mai și iunie 2020, dl Ciprian-Florin CIOBANU,
solicită consilierilor să facă propuneri şi pentru dezbaterea altor inițiative care să fie înscrise la ordinea de zi.
Nefiind propuneri care să fie înscrise în ordinea de zi, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile aprilie, mai și
iunie 2020, dl Ciprian-Florin CIOBANU, abordează punctul I al ordinii de zi: aprobarea Procedurii privind
vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor imobile, terenuri şi/sau clădiri, aparținând domeniului privat 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
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de aprobare înregistrat cu nr. 3331 din 19.06.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune
aprobarea Procedurii privind vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor imobile - terenuri şi/sau clădiri, aparținând
domeniului privat al Comunei Șoldanu.
În continuare, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 3321 din 18 iunie 2020 privind
aprobarea Procedurii privind vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor imobile (terenuri şi/sau clădiri) aparținând
domeniului privat al Comunei Șoldanu, apoi Raportul de specialitate nr. 3495 din 29.06.2020, referitor la proiectul
de hotărâre privind aprobarea Procedurii privind vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor imobile - terenuri şi/sau
clădiri, aparținând domeniului privat 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. 3534 din 30.06.2020, 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. 3542 din 30.06.2020, 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. 3549 din 30.06.2020, 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 aprilie, mai și iunie 2020, dl Ciprian-Florin CIOBANU,
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 Procedurii privind
vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor imobile (terenuri şi/sau clădiri) aparținând domeniului privat al Comunei
Șoldanu 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 modificarea propusă și motivarea acesteia.
Nemaifiind amendamente, discuţii sau propuneri, dl Ciprian-Florin CIOBANU, președintele de ședință, supune
la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Procedurii privind vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor imobile
(terenuri şi/sau clădiri) aparținând domeniului privat al Comunei Șoldanu și constată că a fost adoptată
hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.31/30.06.2020 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 aprilie, mai și iunie 2020, dl Ciprian-Florin CIOBANU,
propune să se treacă la punctul II al ordinii de zi: aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de
investiții ,,Proiectare și execuție foraj hidrogeologic cu caracter de explorare-exploatare F5”, în Comuna Șoldanu,
Sat 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. 3332 din 19.06.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune
aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții ,,Proiectare și execuție foraj hidrogeologic
cu caracter de explorare-exploatare F5”, în Comuna Șoldanu, Sat Șoldanu, Județul Călărași.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 3326 din
18.06.2020 privind aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții ,,Proiectare și execuție
foraj hidrogeologic cu caracter de explorare-exploatare F5”, în Comuna Șoldanu, Sat Șoldanu, Județul Călărași,
apoi Raportul de specialitate nr. 3496 din 29.06.2020, referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea necesității
și oportunității realizării obiectivului de investiții ,,Proiectare și execuție foraj hidrogeologic cu caracter de
explorare-exploatare F5”, în Comuna Șoldanu, Sat Șoldanu, Județul Călărași, prin care se motivează în drept şi în
fapt necesitatea şi oportunitatea proiectului.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul președinților comisiilor de specialitate ale consiliului local, în vederea
prezentării rapoartelor de avizare ale proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele comisiei de specialitate pentru probleme juridice și
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de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 3535 din 30.06.2020, 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. 3543 din 30.06.2020, 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. 3356 din 30.06.2020, 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 aprilie, mai și iunie 2020, dl Ciprian-Florin CIOBANU,
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 necesității
și oportunității realizării obiectivului de investiții ,,Proiectare și execuție foraj hidrogeologic cu caracter de
explorare-exploatare F5”, în Comuna Șoldanu, Sat 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 detaliat premisele realizării acestui foraj: finanțarea Consiliului
Județean, obținută ca urmare a demersurilor realizate prin CJSU Călărași urmare secetei pedologice prelungite,
stabilirea amplasamentului acestui foraj cu respectarea distanței minime dintre foraje, și a zonei de protecție sanitară
severă.
Dl consilier, Ionel TĂNASE, dorește să știe despre aceste distanțe.
Dl secretar, Traian HULEA, precizează că distanța dintre foraje este raportată la caracteristicile freaticului iar
zona de protecție sanitară severă trebuie să asigure o rază de 10 m din axul puțului.
Dl consilier, Georgică CONSTANTIN, întreabă câte studii de fezabilitate se vor mai face pentru foraje; e de
părere că dacă forajul nu realizează debitul proiectat, finanțarea acestuia să fie suportată de realizatorul SF-ului și
că nu trebuie să supotre comuna finanțarea acestor investiții doar pentru a funcționa S.C. EQCOAQUA S.A..
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, amintește consiliului că forajele nu pot avea debit mai mare decât permit
caracteristicile freaticului și că investițiile în investițiile în echiparea sistemului sunt realizate pentru colectivitatea
locală, apa fiind consumetă doar pentru comună; repetă că finanțarea este de la Consiliul Județean Călărași și că
este necesar să se realizeze atâtea foraje cât e nevoie pentru a satisface cererea de apă a colectivității.
Dl consilier, Georgică CONSTANTIN, aduce la cunoștință consiliului că pe terenul unde se propune a se realiza
forajul este o casă și un puț.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, confirmă că terenul, proprietate privată a Comunei Șoldanu, este ocupat fără
drept de un cetățean care nu a plătit niciodată impozit pentru folosința acestuia și că terenul trebuie inventariat și
utilizat superior pentru nevoile comunei.
Dl consilier, Georgică CONSTANTIN, afirmă că persoana în cauză a plătit impozite.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, precizează că nu au fost plătite impozite pentru acest teren și că proprietarul de
drept al terenului este Comuna Șoldanu, Aduce la cunoștință că, semestrial, Consiliul Local al Comunei Șoldanu va
aproba un raport asupra utilizării bunurilor din inventarul public și privat al comunei, al căror administrator legal
este.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, întreabă dacă există o posibilitate legală de a i se atrivui terenul ocupat,
acestui cetățean,
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, atară că nu există această posibilitate, că fostul primar i-a permis să ocupe fără
drept terenul, că nu se încarda în categoria beneficiarilor conform Legii nr.15/2003, că nu se poate face schimb de
terenuri, că terenul în cauză trebuie utilizat pentru interesul comunei.
Nemaifiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Ciprian-Florin CIOBANU, președintele de ședință,
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții
,,Proiectare și execuție foraj hidrogeologic cu caracter de explorare-exploatare F5”, în Comuna Șoldanu, Sat
Șoldanu, Județul Călărași și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.32/30.06.2020 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.
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În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile aprilie, mai și iunie 2020, dl Ciprian-Florin CIOBANU,
propune să se treacă la punctul III al ordinii de zi: aprobarea alegerii Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local
al Comunei Șoldanu pentru lunile iulie, august, septembrie 2020, solicitând cu acest prilej prezentarea documentelor
care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, inițiatorul Proiectului de hotărâre, prezintă plenului Consiliului local Referatul
de aprobare înregistrat cu nr. 3341 din 19.06.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune
aprobarea alegerii Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Șoldanu pentru lunile iulie, august,
septembrie 2020.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 3338 din
19.06.2020 privind aprobarea alegerii Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Șoldanu pentru lunile
iulie, august, septembrie 2020, apoi Raportul de specialitate nr. 3497 din 30.06.2020, referitor la proiectul de
hotărâre privind aprobarea alegerii Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Șoldanu pentru lunile
iulie, august, septembrie 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. 3536 din 30.06.2020, 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. 3544 din 30.06.2020, 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. 3351 din 30.06.2020, 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 aprilie, mai și iunie 2020, dl Ciprian-Florin CIOBANU,
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 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).
Dl consilier, Marian DIVAN, propune ca fiuncția de Președinte de ședință pentru lunile iulie, august și
septembrie 2020 să fie îndeplinită de dl consilier al Consiliului Local al Comunei Șoldanu, Ionel TĂNASE.
Nemaifiind alte propuneri sau alte discuţii, dl Ciprian-Florin CIOBANU, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea alegerii dlui consilier, Ionel TĂNASE, în funcția de Preşedinte de şedinţă
al Consiliului Local al Comunei Șoldanu pentru lunile iulie, august, septembrie 2020 și constată că a fost
adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.33/30.06.2020 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 aprilie, mai și iunie 2020, dl Ciprian-Florin CIOBANU,
propune să se treacă la punctul IV al ordinii de zi: aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al comunei
Şoldanu, judeţul Călăraşi, în 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. 3381 din 22.06.2020, elaborat de Primarul Comunei Șoldanu, prin care propune
aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, Judeţul Călăraşi, în iunie 2020.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 3333 din
19.06.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în iunie
2020, apoi Raportul de specialitate nr. 3498 din 30.06.2020, referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului local pe anul 2020 al Comunei Şoldanu, Judeţul Călăraşi, în iunie 2020, prin care se motivează
în drept şi în fapt necesitatea şi oportunitatea proiectului.
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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. 3537 din 30.06.2020, 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. 3545 din 30.06.2020, 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. 3552 din 30.04.2020, 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 aprilie, mai și iunie 2020, dl Ciprian-Florin CIOBANU,
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 iunie 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 detaliat anexa la proiectul de hotărâre, menționând persoanele care au
solicitat ajutoare de urgență pentru incendii, accidente, înbolnăviri de COVID 19.
Dl consilier, Ion BUCUR, întreabă dacă vor primi sprijin financiar și persoanele care au avut COVID-19.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, enumeră persoanele ce au depus solicitări și sumele propuse pentru susținere,
apoi prezintă situația facturilor la salubritate, a sumelor de primit pentru cogenerare de deșeuri reciclabile, a
acțiunilor întreprinse în urma sesizărilor GNM Călărași, a valorii facturilor de iluminat public.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, solicită primarului să înștiințeze Primăria Radovanu despre gunoiul depus
pe teritoriul Comunei Șoldanu, în zona trecerii prin vad peste Argeș, apoi solicită primarului informații despre
debitele Primăriei Comunei Șoldanu.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, precizează că mai sunt de plătit 100000 lei pentru sistemul de supraveghere
video și 30000 lei pentru studiul de fezabilitate întocmit pentru sediul nou de primărie.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, întrebă câte camere s-au montat.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, 32 bucăți.
Nemaifiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Ciprian-Florin CIOBANU, președintele de ședință,
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu,
judeţul Călăraşi, în iunie 2020 și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.33/30.06.2020 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 aprilie, mai și iunie 2020, dl Ciprian-Florin CIOBANU,
propune să se treacă la punctul V al ordinii de zi: aprobarea inițierii procedurii de dobândire a dreptului de
proprietate privată prin cumpărare a unui imobil – teren, în intravilanul satului Șoldanu, comuna Șoldanu, pentru
amplasarea unui nou bazin rezervor de apă potabilă prin „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și
apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020”,
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. 3425 din 24.06.2020, elaborat de Primarul Comunei Șoldanu, prin care propune
aprobarea inițierii procedurii de dobândire a dreptului de proprietate privată prin cumpărare a unui imobil – teren,
în intravilanul satului Șoldanu, comuna Șoldanu, pentru amplasarea unui nou bazin rezervor de apă potabilă prin
„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional
în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020”.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 3424 din
24.06.2020 privind aprobarea aprobarea inițierii procedurii de dobândire a dreptului de proprietate privată prin
cumpărare a unui imobil – teren, în intravilanul satului Șoldanu, comuna Șoldanu, pentru amplasarea unui nou bazin
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rezervor de apă potabilă prin „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de
operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020”, apoi Raportul de
specialitate nr. 3502 din 30.06.2020, referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de
dobândire a dreptului de proprietate privată prin cumpărare a unui imobil – teren, în intravilanul satului Șoldanu,
comuna Șoldanu, pentru amplasarea unui nou bazin rezervor de apă potabilă prin „Proiectul regional de dezvoltare
a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița,
în perioada 2014-2020”, 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. 3538 din 30.06.2020, 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. 3546 din 30.06.2020, 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. 3553 din 30.04.2020, 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 aprilie, mai și iunie 2020, dl Ciprian-Florin CIOBANU,
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 inițierii
procedurii de dobândire a dreptului de proprietate privată prin cumpărare a unui imobil – teren, în intravilanul satului
Șoldanu, comuna Șoldanu, pentru amplasarea unui nou bazin rezervor de apă potabilă prin „Proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și
Ialomița, în perioada 2014-2020” poate fi adoptată cu majoritate calificată de 2 treimi din numărul consilierilor,
respectiv 9 voturi [majoritate calificată cf. Art.5 lit.dd) din Codul administrativ (primul număr natural care este mai
mare decât valoarea numerică rezultată în urma aplicării fracției/procentului stabilite/stabilit prin lege la totalul
membrilor organului colegial stabilit în condițiile legii)].
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Adresele S.C. ECOAQUA S.A. Călărași nr.388/23.04.2020 prin care
solicită asigurarea și disponibilitatea terenurilor necesare pentru realizarea investițiilor finanțate prin POIM 20142020 în Comuna Șoldanu, respectiv, nr.541 din 09.06.2020, înregistrată la Primăria Comunei Șoldanu cu nr.3310
din 18.06.2020, prin care solicită teren pentru amplasare rezervor suplimentar de apă.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, întreabă dacă este vizat pentru cumpărare terenul lui Dragoș.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, comunică faptul că dl Dragoș nu are terenul intabulat în cartea funciară.
Dl consilier, Ionel TĂNASE, înștiințează consiliul că dl Dragoș este operat.
Nemaifiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Ciprian-Florin CIOBANU, președintele de ședință,
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de dobândire a dreptului de proprietate
privată prin cumpărare a unui imobil – teren, în intravilanul satului Șoldanu, comuna Șoldanu, pentru amplasarea
unui nou bazin rezervor de apă potabilă prin „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată
pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020” și constată
că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.35/30.06.2020 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, dl consilier, Ciprian-Florin CIOBANU, 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 s-a înscris la cuvânt dl primar, Iulian GEAMBAȘU, dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA și dl consilier, Georgică
CONSTANTIN, apoi dă cuvântul primului înscris.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, primul înscris la cuvânt, prezintă consiliului local Notificarea înregistrată cu
nr.3528 din 30.06.2020 privind intenția sa de a efectua două tranșe din concediul de odihnă aferenta anului 2020 în
perioadele 06 - 10 iulie și 22 – 30 iulie 2020.
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Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, al doilea înscris la cuvânt, reamintește dlui primar necesitatea atenționării
cetățenilor din comuna Radovanu, care tranzitează teritoriul Comunei Șoldanu, de a nu mai depozita deșeuri pe
teritoriul nostru.
Dl consilier, Georgică CONSTANTIN, al treilea înscris la cuvânt, propune consiliului local desființarea zonei
de comerț cu produse agricole din fața dispensarului din satul Șoldanu, din cauza gunoiului generat de această
activitate, dar și de acțiunile tinerilor ce se strâng dupăamiaza și seara la umbra nucului.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, arată că se face curățenie aproape zilnic și că e de preferat să se mențină tarabele
pentru valorificarea surplusului de produse agricole, mai ales pentru veniturile bătrânilor satului.
Dl consilier, Ion BUCUR, întreabă cine folosește tomberoanele din parcul Negoești.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, arată că aceste recipiente sunt utilizate doar în scopuri administrative, de
colectare a gunoiului municipal generat de cei care tranzitează comuna, ci nu de colectare a deșeurilor de la cetățeni,
aceștia având pubelele distribuite de la administrație pentru gospodării. Aici se depozitează deșeurile colectate de
cele 3 persoane care sunt desemnate să mențină curățenia în parc și zona adiacentă. În continuare, dl primar aduce
la cunoștință consiliului că proiectul de werlles gratuit va fi utilizabil în viitorul apropiat, că anual trebuie să se
prevadă sume pentru asigurarea mentenențai sistemului, că există promisiunea de a se continua proiectul de asfaltare
începând cu 01.07.2020, că prin CNI se încearcă construirea unui dispensar uman în satul Negoești, că se vor începe
lucrările de execuție alei și aparate fitness în parcul Negoești.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, dorește să știe care va fi prețul execuției capelei în curtea bisercii Șoldanu.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, face cunoscută valoarea investiției propuse, 120000 lei.
Nemaifiind înscrieri la cuvânt, după epuizarea problemelor înscrise pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, dl
consilier, Ciprian-Florin CIOBANU, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei
Șoldanu, judeţul Călăraşi, din data de 30 iunie 2020 și mulțumește tuturor celor prezenţi pentru participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi, data de 30 iunie 2020.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local, Ciprian-Florin CIOBANU
ÎNTOCMIT:
............................

Secretarul general al Comunei Şoldanu,
Traian HULEA

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