ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

Nr. 5803 din 16.10.2020

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 28 august 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.212 din 21 august 2020 și
prin Convocatorul nr. 4572 din 21 august 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 31 iulie 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 31 iulie 2020, președintele de ședință ales pentru lunile iulie, august,
septembrie 2020, dl consilier, Ionel TĂNASE, 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 iulie 2020, dl consilier, Ionel TĂNASE și de Secretarul general al comunei.
În continuare, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, dă citire proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de
28 august 2020:
I. Aprobarea desemnării reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Șoldanu în Consiliul de Administraţie,
respectiv în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității constituite în cadrul Şcolii Gimnaziale
„Constantin Teodorescu” Șoldanu, pentru anul școlar 2020 - 2021;
II. Aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în august 2020;
III. Prezentarea Adresei Inspectoratului Școlar Județean Călărași nr. 2468/03.08.2020 referitor la structura
unităților de învățămînt preuniversitar de stat din comuna Șoldanu pentru anul școlar 2021 - 2022.
apoi propune Consiliului local introducerea în ordinea de zi a unor noi puncte, menționând că proiectele de
hotărâre sunt însoțite, potrivit prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, de referatele de aprobare ale inițiatorului, de rapoartele
compartimentelor de specialitate, precum și de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei
Șoldanu:
IV. Aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții ,,Construire și dotare Dispensar uman
în Satul Negoești, Comuna Șoldanu, Județul Călărași”;
V. Aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în
Comuna Șoldanu și localitățile aparținătoare (Șoldanu și Negoești)”;
VI. Aprobarea suplimentării numărului de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap pentru anul
2020 la comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, începând cu luna septembrie a anului 2020.
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
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astăzi se vor desfăşura în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile iulie, august și septembrie, dl Ionel TĂNASE, solicită
consilierilor să facă propuneri şi pentru dezbaterea altor inițiative care să fie înscrise la ordinea de zi.
Nefiind propuneri din partea consilierilor locali care să fie înscrise în ordinea de zi, preşedintele de şedinţă ales
pentru lunile iulie, august și septembrie, dl Ionel TĂNASE, abordează punctul I al ordinii de zi: aprobarea
desemnării reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Șoldanu în Consiliul de Administraţie, respectiv în
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității constituite în cadrul Şcolii Gimnaziale „Constantin Teodorescu”
Șoldanu, pentru anul școlar 2020 - 2021, 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. 4520 din 19.08.2020, elaborat de Primarul Comunei Șoldanu, prin care propune
aprobarea desemnării reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Șoldanu în Consiliul de Administraţie, respectiv
în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității constituite în cadrul Şcolii Gimnaziale „Constantin Teodorescu”
Șoldanu, pentru anul școlar 2020 - 2021.
În continuare, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 4519 din 19.08.2020 privind
aprobarea desemnării reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Șoldanu în Consiliul de Administraţie, respectiv
în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității constituite în cadrul Şcolii Gimnaziale „Constantin Teodorescu”
Șoldanu, pentru anul școlar 2020 - 2021, apoi Raportul de specialitate nr. 4768 din 28.08.2020, referitor la proiectul
de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Șoldanu în Consiliul de
Administraţie, respectiv în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității constituite în cadrul Şcolii Gimnaziale
„Constantin Teodorescu” Șoldanu, pentru anul școlar 2020 - 2021, 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. 4801 din 28.08.2020, 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. 4808 din 28.08.2020, 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. 4815 din 28.08.2020, 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 iulie, august și septembrie, dl Ionel TĂNASE, 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 aprobarea
desemnării reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Șoldanu în Consiliul de Administraţie, respectiv în
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității constituite în cadrul Şcolii Gimnaziale „Constantin Teodorescu”
Șoldanu, pentru anul școlar 2020 - 2021, poate fi adoptată cu majoritatea legală de 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)].
Nefiind amendamente, discuţii sau propuneri, dl Ionel TĂNASE, președintele de ședință, supune la vot aprobarea
proiectului de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Șoldanu în
Consiliul de Administraţie, respectiv în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității constituite în cadrul Şcolii
Gimnaziale „Constantin Teodorescu” Șoldanu, pentru anul școlar 2020 – 2021 și constată că a fost adoptată
hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.41/28.08.2020 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 iulie, august și septembrie, dl Ionel TĂNASE, propune
să se treacă la punctul II al ordinii de zi: aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu,
judeţul Călăraşi, în august 2020, solicitând cu acest prilej prezentarea documentelor care justifică inițierea
proiectului de hotărâre.
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Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, inițiatorul Proiectului de hotărâre, prezintă plenului Consiliului local Referatul
de aprobare înregistrat cu nr. 4568 din 21.08.2020, elaborat de Primarul Comunei Șoldanu, prin care propune
aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în august 2020.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 4565 din
21.08.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în
august 2020, apoi Raportul de specialitate nr. 4772 din 28.08.2020, referitor la proiectul de hotărâre privind
aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în august 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. 4802 din 28.08.2020, 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. 4809 din 28.08.2020, 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. 4816 din 28.08.2020, 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 iulie, august și septembrie, dl Ionel TĂNASE, 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 rectificării bugetului
local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în august 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 și explicit proiectul de hotărâre.
Dl consilier, Ion BUCUR, întreabă cine sunt persoanele încadrate pe post până acum, pentru care se propune
alocarea unor sume prin acest proiect.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă consiliului local numele persoanelor încadrate în acest moment pe cele
10 posturi de asistent personal ai persoanelor cu handicap.
Nemaifiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Ionel TĂNASE, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind rectificării bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în
august 2020 și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.42/28.08.2020
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 iulie, august și septembrie, dl Ionel TĂNASE, propune
să se treacă la punctul III, al ordinii de zi: prezentarea Adresei Inspectoratului Școlar Județean Călărași nr.
2468/03.08.2020 referitor la structura unităților de învățămînt preuniversitar de stat din comuna Șoldanu pentru anul
școlar 2021 – 2022.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Adresa Inspectoratului Școlar Județean Călărași nr. 2468/03.08.2020
referitor la structura unităților de învățămînt preuniversitar de stat din comuna Șoldanu pentru anul școlar 2021 –
2022 precum și Adresa Școlii Gimnaziale „Constantin Teodorescu” Șoldanu emisă cu nr.589/05.08.20250 și
Scrisoarea de răspuns întocmită de Primăria Comunei Șoldanu și înregistrată cu nr.4200/28.08.2020.
Nefiind discuții referitor la documentele prezentate, dl președinte de ședință ales pentru lunile iulie, august și
septembrie, dl Ionel TĂNASE, confirmă că s-a luat act de documentele prezentate și propune să se treacă la punctul
IV, suplimentar, al ordinii de zi: aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții ,,Construire
și dotare Dispensar uman în Satul Negoești, Comuna 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
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de aprobare înregistrat cu nr. 4685 din 26.08.2020, elaborat de Primarul Comunei Șoldanu, prin care propune
aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții ,,Construire și dotare Dispensar uman în
Satul Negoești, Comuna Șoldanu, Județul Călărași”.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 4684 din
26.08.2020 privind aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții ,,Construire și dotare
Dispensar uman în Satul Negoești, Comuna Șoldanu, Județul Călărași”, apoi Raportul de specialitate nr. 4773 din
28.08.2020, referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de
investiții ,,Construire și dotare Dispensar uman în Satul Negoești, Comuna 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. 4803 din 28.08.2020, 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. 4810 din 28.08.2020, 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. 4817 din 28.08.2020, 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 iulie, august și septembrie, dl Ionel TĂNASE, 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 ,,Construire și dotare Dispensar uman în Satul Negoești, Comuna
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 consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, întreabă dacă în acest edificiu medical se urmărește a se înființa și un centru
de permamentă.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, aduce la cunoștință că această structură funcțională nu este eligibilă. Afrirmă
că, probabil, după punerea în funcțiune, se va iniția acest demers.
Nemaifiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Ionel TĂNASE, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții ,,Construire
și dotare Dispensar uman în Satul Negoești, Comuna Șoldanu, Județul Călărași” și constată că a fost adoptată
hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.43/28.08.2020 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 iulie, august și septembrie, dl Ionel TĂNASE, propune
să se treacă la punctul V, suplimentar, al ordinii de zi: aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții
„Înființare rețea de distribuție gaze naturale în Comuna Șoldanu și localitățile aparținătoare (Șoldanu și Negoești)”,
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. 4736 din 27.08.2020, elaborat de Primarul Comunei Șoldanu, prin care propune
aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în Comuna
Șoldanu și localitățile aparținătoare (Șoldanu și Negoești)”.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 4735 din
27.08.2020 privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de distribuție gaze
naturale în Comuna Șoldanu și localitățile aparținătoare (Șoldanu și Negoești)”, apoi Raportul de specialitate nr.
4776 din 28.08.2020, referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de
investiții „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în Comuna Șoldanu și localitățile aparținătoare (Șoldanu și
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Negoești)”, 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. 4804 din 28.08.2020, 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. 4811 din 28.08.2020, 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. 4818 din 28.08.2020, 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 iulie, august și septembrie, dl Ionel TĂNASE, 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 Notei
conceptuale pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în Comuna Șoldanu și
localitățile aparținătoare (Șoldanu și Negoești)” 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, aduce la cunoștința consiliului local faptul că, încă nu a fost publicat ghidul
solicitantului pentru programul de finanțare.
Dl secretar general, Traian HULEA, face cunoscut consiliului local setrul de criterii necesar a fi întrunite pentru
constituirea unei Asocoații de Dezvoltare Intercomunitară – ADI care să aibă ca scop implementarea unuki proiect
de distribuție a gazelor naturale, precum și avantajele create prin înființare.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, știe că au fost demersuri pentru înființarea unui astfel de ADI la nivel
jujdețean.
Dl primar, Iulian, GEAMBAȘU, afirmă că acel demers nu s-a finalizat.
Nemaifiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Ionel TĂNASE, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de
distribuție gaze naturale în Comuna Șoldanu și localitățile aparținătoare (Șoldanu și Negoești)” și constată că a
fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.44/28.08.2020 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 iulie, august și septembrie, dl Ionel TĂNASE, propune
să se treacă la punctul VI, suplimentar, al ordinii de zi: aprobarea suplimentării numărului de posturi de asistenţi
personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2020 la comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, începând cu luna
septembrie a anului 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. 4749 din 27.08.2020, elaborat de Primarul Comunei Șoldanu, prin care propune
aprobarea suplimentării numărului de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2020 la
comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, începând cu luna septembrie a anului 2020.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 4748 din
27.08.2020 privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de distribuție gaze
naturale în Comuna Șoldanu și localitățile aparținătoare (Șoldanu și Negoești)”, apoi Raportul de specialitate nr.
4776 din 28.08.2020, referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de posturi de
asistenţi personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2020 la comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, începând cu
luna septembrie a anului 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
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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. 4805 din 28.08.2020, 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. 4812 din 28.08.2020, 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. 4819 din 28.08.2020, 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 iulie, august și septembrie, dl Ionel TĂNASE, 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 suplimentării
numărului de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2020 la comuna Șoldanu, judeţul
Călăraşi, începând cu luna septembrie a anului 2020 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 consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, constată că este dreptul persoanelor cu handicap de a fi asistați.
Nemaifiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Ionel TĂNASE, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de posturi de asistenţi personali ai persoanelor
cu handicap pentru anul 2020 la comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, începând cu luna septembrie a anului 2020 și
constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.45/28.08.2020 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, Ionel TĂNASE, 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 consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, apoi dă cuvântul singurului înscris.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, singurul înscris la cuvânt, aduce la cunoștință conducerii executive a
comunei că pe strada dlui consilier, Iulian CERNEA, nu funcționează unele lămpi de iluminat public.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, comunică consiliului că lămpile vor fi înlocuite.
Nemaifiind înscrieri la cuvânt, după epuizarea problemelor înscrise pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, dl
consilier, Ionel TĂNASE, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Șoldanu,
Judeţul Călăraşi, din data de 28 august 2020 și mulțumește tuturor celor prezenţi pentru participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi, data de 28 august 2020.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local, Ionel TĂNASE
ÎNTOCMIT:
............................

Secretarul general al Comunei Şoldanu,
Traian HULEA

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