ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 23 decembrie 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.417 din 16 decembrie 2019
și prin Convocatorul nr.7217 din 17 decembrie 2019.
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 comunei prezintă consilierilor locali procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 29
noiembrie 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 29 octombrie 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 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
noiembrie 2019, dl consilier, Georgică CONSTANTIN și de secretarul comunei.
În continuare, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, dă citire proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 23
decembrie 2019:
I. Aprobarea reorganizării, încadrării și dotării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip V1 al comunei
Șoldanu, judeţul Călăraşi, conform Ordinului MAI nr.75/2019,
II. Aprobarea stabilirii impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020,
III. Alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020,
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:
IV. Aprobarea delegării competenței privind încheierea contractelor cu organizațiile care implementează obligațiile
privind răspunderea extinsă a producătorilor (OIOREP) către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
„ECOMANAGEMENT SALUBRIS” Călărași.
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
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administrativ, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2019, dl 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
reorganizării, încadrării și dotării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip V1 al comunei Șoldanu,
judeţul Călăraşi, conform Ordinului MAI nr.75/2019, 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. 7165 din 16.12.2019, elaborat de Primarul Comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea
reorganizării, încadrării și dotării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip V1 al comunei Șoldanu,
judeţul Călăraşi, conform Ordinului MAI nr.75/2019.
În continuare, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 7164 din 16.12.2019 privind
aprobarea reorganizării, încadrării și dotării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip V1 al comunei
Șoldanu, judeţul Călăraşi, conform Ordinului MAI nr.75/2019, apoi Raportul de specialitate nr. 7283 din 19.12.2019,
întocmit de șeful SVSU al Comunei Șoldanu, referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării,
încadrării și dotării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip V1 al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi,
conform Ordinului MAI nr.75/2019, 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. 7340 din 23.12.2019, 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. 7345 din 23.12.2019, 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. 7350 din 23.12.2019, 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 reorganizării, încadrării
și dotării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip V1 al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, conform
Ordinului MAI nr.75/2019 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)].
Nefiind amendamente, discuţii sau propuneri, dl Constantin GEORGICĂ, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării, încadrării și dotării Serviciului Voluntar pentru Situații de
Urgență de tip V1 al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, conform Ordinului MAI nr.75/2019 și constată că a fost
adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.56/23.12.2019 cu 13 voturi pentru, 0 abțineri și
și 0 voturi împotrivă din totalul de 13 consilieri locali prezenţi, din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul
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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: stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul
fiscal 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. 7163 din 16.12.2019, elaborat de Primarul Comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea
stabilirii impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 6363 din
06.11.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020, apoi Raportul de specialitate nr.
7284 din 19.12.2019, întocmit de compartimentul financiar-contabil pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind
aprobarea stabilirii impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020, 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. 7341 din 23.12.2019, 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. 7346 din 23.12.2019, 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. 7351 din 23.12.2019, 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 stabilirii impozitelor și
taxelor locale pentru anul fiscal 2020 poate fi adoptată cu majoritate absolută, respectiv 7 voturi pentru [majoritate
absolută cf. Art.5 lit.cc) din Codul administrativ (primul număr natural strict mai mare decât jumătate din totalul
membrilor în funcție ai consiliului local)], apoi prezintă anexele la proiectul de hotărâre, punctând modificările față
de anul 2019.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, face precizări referitor la propunerea de instituire a taxei speciale pentru emiterea
în regim de urgență a certificatelor, autorizațiilor și/sau adeverințelor.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, propune un amendament la taxa specială pentru emiterea în regim de urgență
a certificatelor, autorizațiilor și/sau adeverințelor: pentru eliberarea-emiterea documentelor în regim de urgență în mai
puțin de 24 de ore de la depunerea solicitării să se instituie un cuantum de 20 lei.
Dl consilier, Vasile VIȘAN, se declară de acord cu propunerea.
Dl consilier, Costel ILIE, se declară de acord cu propunerea.
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Nemaifiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, Dl Georgică CONSTANTIN, președintele de ședință,
supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020 cu
amendamentul propus și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.57/23.12.2019 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 pentrru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2019, dl Georgică
CONSTANTIN, propune să se treacă la punctul III al ordinii de zi: alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru lunile
ianuarie, februarie și martie 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. 7167 din 16.12.2019, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea
alegerii Preşedintelui de şedinţă pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 7166 din
16.12.2019 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, apoi Raportul de
specialitate nr. 7337 din 23.12.2019, întocmit de secretarul comunei Șoldanu pentru aprobarea aprobarea alegerii
Preşedintelui de şedinţă pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020, 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. 7342 din 23.12.2019, 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. 7347 din 23.12.2019, 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. 7352 din 23.12.2019, 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 alegerea Preşedintelui de şedinţă
pentru lunile ianuarie, februarie și martie 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, Marian DIVAN, propune pentru funcția de președinte de ședință pentru lunile ianuarie, februarie și
martie 2020 pe dna Alexandrina TRUȘCĂ.
Dl consilier, Georgică CONSTANTIN, propune pentru funcția de președinte de ședință pentru lunile ianuarie,
februarie, martie 2020 pe dl consilier, Marian DIVAN.
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Nefiind amendamente, alte discuţii sau propuneri, dl consilier, Georgică CONSTANTIN, președintele de
ședință, supune la vot proiectul de hotărâre pentru alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru lunile ianuarie, februarie
și martie 2020 cu prima propunere, dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ și constată că a fost adoptată hotărârea
Consiliului local al comunei Șoldanu nr.58/23.12.2019 cu 7 voturi pentru, 6 abțineri (Ion BUCUR, Iulian
CERNEA, Georgică CONSTANTIN, Marian DIVAN, Costel ILIE și Marian DIVAN) 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 pentrru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2019, dl Georgică
CONSTANTIN, propune să se treacă la punctul IV, suplimentar, al ordinii de zi: aprobarea delegării competenței
privind încheierea contractelor cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a
producătorilor (OIOREP) către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT SALUBRIS”
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. 7336 din 23.12.2019, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea
delegării competenței privind încheierea contractelor cu organizațiile care implementează obligațiile privind
răspunderea extinsă a producătorilor (OIOREP) către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
„ECOMANAGEMENT SALUBRIS” Călărași.
În continuare, viceprimar, Iulian MARIN, pentru Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă
Proiectul de hotărâre nr 7335 din 23.12.2019 privind aprobarea delegării competenței privind încheierea contractelor
cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorilor (OIOREP) către
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT SALUBRIS” Călărași, apoi Raportul de specialitate
nr. 7338 din 23.12.2019, întocmit de consilier achiziții publice din compartimentul dezvoltare comunitară pentru
aprobarea delegării competenței privind încheierea contractelor cu organizațiile care implementează obligațiile
privind răspunderea extinsă a producătorilor (OIOREP) către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
„ECOMANAGEMENT SALUBRIS” 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. 7354 din 23.12.2019, 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. 7355 din 23.12.2019, 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. 7356 din 23.12.2019, 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 delegării competenței
privind încheierea contractelor cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a
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producătorilor (OIOREP) către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT
SALUBRIS” 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 consilier, Ion BUCUR, consideră că e bine să împuternicim ADI-ul pentru semnarea acordurilor.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă situația privind încheierea contractelor cu organizațiile care
implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorilor (OIOREP) la nivelul ADI Ecomanagement
Salubris.
Dl consilier, Georgică CONSTANTIN, insistă să se țină cont de cantitatea de deșeuri reciclabile dată.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, comunică valoarea/tonă propusă la nivelul ADI a fi restituită comunei de către
OIOREP-uri – 790 lei/tonă.
Nemaifiind amendamente, alte discuţii sau propuneri, dl consilier, Georgică CONSTANTIN, președintele de
ședință, supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării competenței privind încheierea
contractelor cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorilor
(OIOREP) către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT SALUBRIS” Călărași și
constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.59/23.12.2019 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, Georgică CONSTANTIN, 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 un singur consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, apoi dă cuvântul celui înscris.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, dorește să puncteze câteva probleme privind curățenia pe domeniul public: e
gunoi de strâns de la Cimitirul Șoldanu iar pe strada Mărgăritarului a văzut depuneri necontrolate de deșeuri.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, felicită executivul pentru curățenia realizată la Biserica Negoești.
Nemaifiind 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 23 decembrie 2019 și mulțumește tuturor celor prezenţi pentru participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi, data de 29 noiembrie 2019.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local, Georgică CONSTANTIN
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ÎNTOCMIT:
Secretarul comunei Şoldanu,

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

Traian HULEA

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