ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 07 decembrie 2016, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Șoldanu,
judeţul Călăraşi, convocată conform prevederilor art.39 alin.(2) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, de către Primarul Comunei Șoldanu, dl.
Geambaşu Iulian, prin Dispoziţia nr.749/29 noiembrie 2016 și prin Convocatorul nr.6057 din 05 decembrie
2016.
Potrivit dispoziţiilor art.40 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
modificată şi completată, se procedează la verificarea prezenţei consilierilor locali la şedinţă şi se constată că din
totalul de 13 consilieri locali în evidenţă sunt prezenţi 11 consilieri, astfel şedinţa este legal constituită.
La şedinţă mai participă: Dl. Geambaşu Iulian – primarul comunei Șoldanu, Dl. Hulea Traian – secretar al
comunei Şoldanu.
În conformitate cu prevederile art.35 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, modificată şi completată, dl consilier al Consiliului local al comunei Șoldanu, TĂNASE IONEL,
ales în funcţia de preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni, potrivit HCL Șoldanu nr. 40/31 octombrie
2016, va conduce lucrările prezentei şedinţe, fiind a doua lună.
Ținând seama de dispoziţiile art.42 alin.(3) şi (5) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, modificată şi completată, înaintea aprobării şi dezbaterii proiectului ordinii de zi al prezentei
şedinţe a Consiliului Local Şoldanu, secretarul comunei prezintă consilierilor locali, procesul-verbal al şedinţei
consiliului local din data de 29 noiembrie 2016.
După efectuarea unor corecturi în textul procesului verbal, sesizate de dl Bucur Ion, consilier al consiliului
local, potrivit dispoziţiilor art.42 alin.(3) şi (5) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, modificată şi completată, secretarul comunei Șoldanu supune spre aprobare procesul-verbal încheiat
în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Şoldanu din data de 29.11.2016, iar în urma votului
acesta este aprobat în unanimitate de către membrii Consiliului local prezenți la ședință, apoi este semnat de
secretarul comunei și de Președintele de ședință.
În continuare, Primarul comunei Şoldanu dă citire ordinii de zi al şedinţei extraordinare din data de
07.12.2016:
I.
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi,
pe anul 2016;
II.
Probleme diverse.
Nefiind propuneri de suplimentare a ordinii de zi în condițiile art. 43 alin.(1) teza a doua și respectând
dispoziţiile art.43 alin.(1) teza întâia din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
modificată şi completată, dl Geambaşu Iulian - primarul comunei, supune votului membrilor Consiliului local
proiectul ordinii de zi al şedinţei extraordinare din data de 07.12.2016, apoi constată că a fost aprobat cu 11
voturi pentru, din 11 consilieri prezenți, faţă de 13 care compun Consiliul local.
Din acest moment, mulţumind pentru încrederea acordată şi asigurând consiliul local că lucrările şedinţei
de astăzi se vor desfăşura în conformitate cu prevederile legii administraţiei publice locale, preşedintele de
şedinţă solicită consilierilor să facă propuneri şi pentru dezbaterea altor probleme curente care să fie înscrise la
ordinea de zi.
Doamna Daniela GAVRILĂ, în calitate de lider sindical al cadrelor didactice de la Școala Gimnazială
Constantin Teodorescu Șoldanu, solicită consiliului local să fie de acord cu prezentarea Hotărârii civile
nr.945/2015 dată de Tribunalul Călărași ce privește plata dobânzilor legale aferente drepturilor cuvenite în baza
unor titluri executorii, în cursul anilor viitori.
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Dna Trușcă Alexandrina, consilier al consiliului local, solicită consiliului local să fie de acord cu
discutarea unor probleme curente legate de propunerea înființării unui parc fotovoltaic.
În continuare, Preşedintele de şedinţă, dl Tănase Ionel, intră în punctul I al ordinii de zi: aprobarea
rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2016, solicitând cu acest prilej
prezentarea documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dl primar, Iulian Geambașu, care prezintă plenului Consiliului local referatul de
aprobare înregistrat cu nr.6088/06.12.2016.
Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 al comunei Șoldanu, înregistrat
sub nr. 6097/06.12.2016, care însoţeşte proiectul de hotărâre iniţiat, adresa AJFP Călărași nr.18165/29.11.2016,
cererea de finanțare nr.5776/16.11.2016 privind plata drepturilor salariale ale asistentului medical comunitar și
mediatorului sanitar, aferente lunii noiembrie 2016, Hotărârea consiliului județean Călărași nr.192/06.12.2016
privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016 sunt prezentate
de dna Buștă Angela-Camelia, ispector în compartimentul financiar-contabil al aparatului de specialitate al
primarului comunei Șoldanu.
Faţă de elementele prezentate, în temeiul art.45 alin.(2) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, modificată şi completată, se propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul
2016 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi.
În continuare, se prezintă proiectul de hotărâre nr.5972/28.11.2016 privind aprobarea rectificării bugetului
local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2016, în totalitatea lui, cuprinzând şi anexa la proiectul de
hotărâre.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul reprezentanților comisiilor de specialitate în domeniu, în vederea
prezentării rapoartelor de avizare ale proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dna Trușcă Alexandrina, președintele comisiei de specialitate pentru probleme juridice
și de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr.6106/07.12.2016, în care se constată
îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în
temeiul art.45 alin.(2) lit.a) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dl Vișan Vasile, 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.6107/07.12.2016, în care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se
propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45 alin.(2) lit.a) şi art.115
alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dna Botea Marijana, președintele comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate
şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, care dă
citire Raportului de avizare înregistrat sub nr.6108/07.12.2016, în care se constată îndeplinite condiţiile
prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45
alin.(2) lit.a) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
modificată şi completată.
În continuare, dl consilier, Tănase Ionel, preşedintele de şedinţă, solicită consilierilor locali înscrierea la
cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl Bucur Ion, consilier al consiliului local, solicită informații cu privire la perioada pentru care au fost
înregistrate restanțele la plata indemnizațiilor persoanelor cu dizabilități.
Dna Buștă Angela-Camelia, inspector în compartimentul financiar-cintabil al aparatului de specialitate al
primarului, arată că se înregistrează restanță la plata indemnizațiilor pentru o perioadă de 3,5 luni.
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Dl Bucur Ion, consilier al consiliului local, constată că plata serviciilor de salubritate prestate în
baze contractuale nu se realizează exclusiv din încasările de la gospodăriile cetățenilor, beneficiarii direcți ai
acestor servicii și că o bună parte a acestor servicii este suportată din bugetul local..
Nemaifiind amendamente sau alte discuţii, dl Tănase Ionel, președintele de ședință, supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2016 și
constată că a fost adoptată Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.51/07 decembrie 2016 cu 11
voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din totalul de 11 consilieri locali prezenţi, din 13 consilieri în
funcție care compun Consiliul local.
În continuare, dl Preşedinte de şedinţă, Tănase Ionel, consilier al consiliului local, trece la punctul II al
ordinii de zi: ,,Probleme diverse”, invitând pe participanţii la prezenta sedinţă a Consiliului local care au propus
spre dezbaterea consiliului diverse probleme ale comunității să se înscrie la cuvânt în vederea prezentării
acestora pentru a fi supuse dezbaterilor din plen.
Se înscrie la cuvânt dna Daniela GAVRILĂ, lider sindical al cadrelor didactice de la Școala Gimnazială
Constantin Teodorescu Șoldanu, care prezintă consiliului situația generată de obligația aplicării dispozițiilor
Hotărârii civile nr.945/2015 dată de Tribunalul Călărași ce privește plata dobânzilor legale aferente drepturilor
cuvenite în baza unor titluri executorii în cursul anilor viitori. Arată, de asemenea că în cursul anului curent,
Guvernul României a emis o Ordonanță de Urgență nr.86 din 23.11.2016 prin care majoreaza sumele defalcate
din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale și că aceste sume repartizate bugetului local ar
fi putut fi utilizate pentru plata acestor dobânzi.
Dl Bucur Ion, consilier al consiliului local al comunei Șoldanu, solicită să studieze Hotărârea civilă
nr.945/2015 dată de Tribunalul Călărași.
Dna Angela-Camelia Buștă, inspector în compartimentul financiar-contabil al aparatului de specialitate al
primarului, arată că, dacă se vor primi aceste influențe, se va rectifica bugetul local al comunei, iar aceste sume
vor fi transferate către Școala Gimnazială Constantin Teodorescu, iar, dacă nu, se vor propune alocări din
bugetele anilor viitori pentru plată eșalonată.
Dna Trușcă Alexandrina, consilier al consiliului local, dorește să fie informată despre cine este investitorul
viitorului parc fotovoltaic, pentru care a fost aprobat PUZ-ul în ședința ordinară precedentă. Susține ca investiția
să fie a comunei iar aceasta să fie și beneficiarul. Mai arată că, personal, cunoaște persoane autorizate care ar
putea să presteze serviciile de întocmire a documentațiilor tehnice necesare.
Dl primar, Iulian Geambașu, mulțumește doamnei consilier pentru implicare și arată că aceste
documentații sunt deja întocmite și că acestea vor fi folosite pentru obținerea finațării proiectului în favoarea
UAT comuna Șoldanu.
După epuizarea problemelor înscrise pe ordinea de zi, dl preşedinte de şedinţă, Tănase Ionel, declară
închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, din data de 07
decembrie 2016 și mulțumește tuturor celor prezenţi pentru participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi, data de 07 decembrie 2016.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionel TĂNASE

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

ÎNTOCMIT:
Secretar comuna Şoldanu,
Traian HULEA

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