ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

Nr. 4822 din 28 august 2020

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 31 iulie 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.171 din 23 iunle 2020 și
prin Convocatorul nr. 3978 din 23 iulie 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 iunie 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 iunie 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 iunie 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
23 iulie 2020:
I. Aprobarea Documentației de atribuire pentru desfășurarea procedurii de vânzare prin licitaţie publică a
terenului în suprafață de 500 mp, situat în intravilanul satului Negoești, cvartal 29, parcela 2, lot 1, nr.
cadastral 20718, aparţinând domeniului privat al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, administrat de Consiliul
Local al Comunei Șoldanu;
II. Aprobarea dării în folosință gratuită pentru proiectul „Watman - Sistem informațional pentru managementul
integrat al apelor – etapa II”, dezvoltat de către Administrația Națională „Apele Române”, a terenului pentru
construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia.
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 și de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Șoldanu:
III. Aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în iulie 2020;
IV. Aprobarea utilizării excedentului bugetar pe anul 2019 al Școlii Gimnaziale „Constantin Teodorescu”
Șoldanu;
V. Aprobarea acordării dreptului de uz și servitute teren în favoarea S.C. E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A.
pentru reamplasarea unui post de transformare aerian.
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 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 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 Documentației de atribuire pentru
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desfășurarea procedurii de vânzare prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 500 mp, situat în intravilanul
satului Negoești, cvartal 29, parcela 2, lot 1, nr. cadastral 20718, aparţinând domeniului privat al comunei Șoldanu,
judeţul Călăraşi, administrat de Consiliul Local 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
de aprobare înregistrat cu nr. 3968 din 22.07.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune
aprobarea Documentației de atribuire pentru desfășurarea procedurii de vânzare prin licitaţie publică a terenului în
suprafață de 500 mp, situat în intravilanul satului Negoești, cvartal 29, parcela 2, lot 1, nr. cadastral 20718,
aparţinând domeniului privat al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, administrat de Consiliul Local al Comunei
Șoldanu.
În continuare, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 3967 din 22.07.2020 privind
3967 din 22.07.2020, apoi Raportul de specialitate nr. 4131 din 31.07.2020, referitor la proiectul de hotărâre privind
aprobarea Documentației de atribuire pentru desfășurarea procedurii de vânzare prin licitaţie publică a terenului în
suprafață de 500 mp, situat în intravilanul satului Negoești, cvartal 29, parcela 2, lot 1, nr. cadastral 20718,
aparţinând domeniului privat al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, administrat de Consiliul Local 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. 4145 din 31.07.2020, 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. 4152 din 31.07.2020, 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. 4159 din 31.07.2020, 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
Documentației de atribuire pentru desfășurarea procedurii de vânzare prin licitaţie publică a terenului în suprafață
de 500 mp, situat în intravilanul satului Negoești, cvartal 29, parcela 2, lot 1, nr. cadastral 20718, aparţinând
domeniului privat al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, administrat de Consiliul Local al Comunei Șoldanu, poate
fi adoptată cu majoritate legală: 9 voturi [majoritate calificată cf. Art.5 lit.dd) din Codul administrativ (primul numar
natural care este mai mare decat valoarea numerica rezultata in urma aplicarii fractiei/procentului stabilite/stabilit
prin lege la totalul membrilor organului colegial stabilit in conditiile legii)].
Nemaifiind amendamente, discuţii sau propuneri, dl Ionel TĂNASE, președintele de ședință, supune la vot
aprobarea prețului de pornire al licitației, de 1590 euro, constată că acesta a fost aprobat cu 11 voturi pentru, 2
abțineri (Valeriu MUSTĂȚEA și Ciprian-Florin CIOBANU) și 0 voturi împotrivă, apoi supune la vot aprobarea
proiectului de hotărâre privind aprobarea Documentației de atribuire pentru desfășurarea procedurii de vânzare
prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 500 mp, situat în intravilanul satului Negoești, cvartal 29, parcela
2, lot 1, nr. cadastral 20718, aparţinând domeniului privat al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, administrat de
Consiliul Local al Comunei Șoldanu și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei
Șoldanu nr.36/31.07.2020 cu 11 voturi pentru, 2 abțineri (Valeriu MUSTĂȚEA și Ciprian-Florin CIOBANU)
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 dării în folosință gratuită pentru proiectul „Watman - Sistem
informațional pentru managementul integrat al apelor – etapa II”, dezvoltat de către Administrația Națională „Apele
Române”, a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia, 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. 3964 din 22.07.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune
aprobarea dării în folosință gratuită pentru proiectul „Watman - Sistem informațional pentru managementul integrat
al apelor – etapa II”, dezvoltat de către Administrația Națională „Apele Române”, a terenului pentru
construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 3963 din
22.07.2020 privind aprobarea dării în folosință gratuită pentru proiectul „Watman - Sistem informațional pentru
managementul integrat al apelor – etapa II”, dezvoltat de către Administrația Națională „Apele Române”, a terenului
pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia, apoi Raportul de specialitate nr. 4133
din 31.07.2020, referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită pentru proiectul
„Watman - Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – etapa II”, dezvoltat de către Administrația
Națională „Apele Române”, a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia,
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. 4146 din 31.07.2020, 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. 4153 din 31.07.2020, 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. 4160 din 31.07.2020, 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 dării în
folosință gratuită pentru proiectul „Watman - Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – etapa
II”,
dezvoltat
de
către
Administrația
Națională
„Apele
Române”, a
terenului
pentru
construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia 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)].
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, clarifică utilitatea acestor sirene: sunt pentru inundații.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, întreabă dacă pentru implementare este nevoie și de cofinanțare din partea
Comunei Șoldanu.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, afirmă că investiția este finanțată prin proiectul implementat de Administrația
Națională „Apele Române”.
Dl consilier, Iulian CERNEA, întreabă dacă sirenele vor fi comandate de ISU.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, reamintește că proiectul este implementat de Administrația Națională „Apele
Române” și că la comanda acestora va fi tot acest deconcentrat.
Nemaifiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Ionel TĂNASE, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită pentru proiectul „Watman - Sistem
informațional pentru managementul integrat al apelor – etapa II”, dezvoltat de către Administrația Națională
„Apele Române”, a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia și
constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.37/31.07.2020 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, suplimentar, al ordinii de zi: aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al
comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în iulie 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
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de aprobare înregistrat cu nr. 4123 din 30.07.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune
aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în iulie 2020.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 4122 din
30.07.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în iulie
2020, apoi Raportul de specialitate nr. 4134 din 31.07.2020, referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în iulie 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. . 4154 din 31.07.2020, 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. 4154 din 31.07.2020, 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. 4161 din 31.07.2020, 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 a 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 rectificării
bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în iulie 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)].
Nefiind alte propuneri sau alte discuţii, dl Ionel TĂNASE, președintele de ședință, supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în iulie
2020 și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.38/31.07.2020 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 IV, suplimentar, al ordinii de zi: aprobarea utilizării excedentului bugetar pe anul 2019 al
Școlii Gimnaziale „Constantin Teodorescu” 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
de aprobare înregistrat cu nr. 4125 din 30.07.2020, elaborat de Primarul Comunei Șoldanu, prin care propune
aprobarea utilizării excedentului bugetar pe anul 2019 al Școlii Gimnaziale „Constantin Teodorescu” Șoldanu.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 4124 din
30.07.2020 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar pe anul 2019 al Școlii Gimnaziale „Constantin
Teodorescu” Șoldanu, apoi Raportul de specialitate nr. 4135 din 31.07.2020, referitor la proiectul de hotărâre privind
aprobarea utilizării excedentului bugetar pe anul 2019 al Școlii Gimnaziale „Constantin Teodorescu” 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. 4148 din 31.07.2020, 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. 4155 din 31.07.2020, prin care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se
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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. 4162 din 31.07.2020, 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 utilizării
excedentului bugetar pe anul 2019 al Școlii Gimnaziale „Constantin Teodorescu” 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)].
Nefiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Ionel TĂNASE, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar pe anul 2019 al Școlii Gimnaziale
„Constantin Teodorescu” Șoldanu și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei
Șoldanu nr.39/31.07.2020 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 acordării dreptului de uz și servitute teren în
favoarea S.C. E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. pentru reamplasarea unui post de transformare aerian, 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. 4137 din 31.07.2020, elaborat de Primarul Comunei Șoldanu, prin care propune
aprobarea acordării dreptului de uz și servitute teren în favoarea S.C. E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. pentru
reamplasarea unui post de transformare aerian.
În continuare, Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 4136 din
31.07.2020 privind aprobarea acordării dreptului de uz și servitute teren în favoarea S.C. E-DISTRIBUȚIE
DOBROGEA S.A. pentru reamplasarea unui post de transformare aerian, apoi Raportul de specialitate nr. 4139 din
31.07.2020, referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de uz și servitute teren în favoarea
S.C. E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. pentru reamplasarea unui post de transformare aerian, 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. 4149 din 31.07.2020, 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. 4156 din 31.07.2020, 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. 4163 din 31.07.2020, 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 acordării
dreptului de uz și servitute teren în favoarea S.C. E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. pentru reamplasarea unui
post de transformare aerian 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)].
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Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă consiliului Adresa S.C. E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A.
nr.215028 din 23.07.2020, înregistrată la Primăria Comunei Șoldanu cu nr.4130 din 31.07.2020, prin care se solicită
acordarea dreptului de uz și servitute teren pentru reamplasarea unui post de transformare aerian.
Nemaifiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Ionel TĂNASE, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de uz și servitute teren în favoarea S.C. EDISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. pentru reamplasarea unui post de transformare aerian și constată că a fost
adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.40/31.07.2020 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, reamintește dlui primar că a solicitat înlocuirea a
două lîmpi în satul Negoești.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, comunică consiliului că lămpile au fost 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 31 iulie 2020 și mulțumește tuturor celor prezenţi pentru participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi, data de 31 iulie 2020.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local, Ionel TĂNASE
ÎNTOCMIT:
............................

Secretarul general al Comunei Şoldanu,
Traian HULEA

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