ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

Nr. 3556 din 30 iulie 2020

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 27 mai 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.113 din
21 mai 2020 și prin Convocatorul nr.2848 din 21 mai 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 30 aprilie 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 aprilie 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 modificării și 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, cu completările ulterioare,
apoi propune Consiliului local introducerea în ordinea de zi a unui nou punct, menționând că proiectul de
hotărâre este însoțit, potrivit prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, de referatul de aprobare al inițiatorului, de raportul
compartimentului de specialitate și de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei
Șoldanu:
II. Aprobarea efectuării inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al Comunei
Șoldanu.
Respectând dispoziţiile art.135 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, supune votului membrilor Consiliului local suplimentarea
ordinii de zi, constată că a fost aprobată cu 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, apoi solicită
Consiliului local exprimarea votului pentru ordinea de zi suplimentată și constată că a fost aprobată cu 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 CiprianFlorin 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 modificării și
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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,
cu completările ulterioare, 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. 2847 din 21.05.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care
propune aprobarea modificarii și 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, cu completările ulterioare.
În continuare, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 2846 din 21 mai 2020
privind aprobarea modificarii și 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, cu completările ulterioare, apoi Raportul de specialitate nr. 2908 din
26.05.2020, referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificarii și 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, cu completările ulterioare,
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. 2955 din 27.05.2020, 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. 2959 din 27.05.2020, 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. 2963 din 27.05.2020, 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
modificării și 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, cu completările ulterioare 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 modificării și 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, cu completările ulterioare
și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.29/27.05.2020 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, suplimentar, al ordinii de zi: aprobarea efectuării inventarierii
anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al Comunei Șoldanu, solicitând cu acest prilej
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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. 2913 din 26.05.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care
propune aprobarea efectuării inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al
Comunei Șoldanu.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 2912 din
26 mai 2020 privind aprobarea efectuării inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și
privat al Comunei Șoldanu, apoi Raportul de specialitate nr. 2914 din 26.05.2020, referitor la proiectul de
hotărâre privind aprobarea efectuării inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și 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. 2956 din 27.05.2020, 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. 2960 din 27.05.2020, 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. 2964 din 27.05.2020, 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
efectuării inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și 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 detaliază motivația inițierii acestui proiect de hotărîre: publicarea în Monitorul Oficial
al Romăniei a Hotărârii Guvernului României nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru
întocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunelor, al oraselor, al
municipiilor si al judetelor.
Nemaifiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Ciprian-Florin CIOBANU, președintele de ședință,
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării inventarierii anuale a bunurilor care
alcătuiesc domeniul public și privat al Comunei Șoldanu și constată că a fost adoptată hotărârea
Consiliului local al comunei Șoldanu nr.30/27.05.2020 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 cuvînt dl primar, apoi se se propune pentru a lua cuvântul și dă
cuvântul primului înscris.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, primul înscris la cuvânt, prezintă consiliului local Notificarea înregistrată
cu nr.2881 din 25.05.2020 privind intenția sa de a efectua o zi din concediul de odihnă aferenta anului 2020 în
data de 28 mai 2020.
Dl consilier, Ciprian-Florin CIOBANU, al doilea înscris la cuvânt, prezintă consiliului situația familiei
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reprezentată de dl Ionel LECA, căreia i-a ars locuința și propune consiliului local asigurarea unor fonduri
pentru reconstrrucția acesteia, sub formă de ajutor financiar.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, precizează că dl Ionel LECA a depus o solicitare în acest sens, că pentru
acordarea acestui ajutor trebuie rectificat bugetul local și că va consulta consiliul asupra cuantumului sumei.
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 27 mai 2020 și mulțumește tuturor celor prezenţi pentru
participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi, data de 27 mai 2020.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local, Ciprian-Florin CIOBANU

BMMMMMMMMMBB
ÎNTOCMIT:

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

Secretarul general al Comunei Şoldanu,
Traian HULEA

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

Pagină 4 din 4

