ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 27 aprilie 2017, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi,
convocată conform prevederilor art.39 alin.(3) şi (4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, modificată şi completată, de către Primarul Comunei Șoldanu, dl. Geambaşu Iulian, prin Dispoziţia
nr.313/20 aprilie 2017 și prin Convocatorul nr.2169 din 20 aprilie 2017.
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 13 consilieri, astfel şedinţa este legal constituită.
La şedinţă mai participă: dl. Geambaşu Iulian – primarul comunei Șoldanu, dl. Hulea Traian – secretar al
comunei Şoldanu și dna Angela-Camelia BUȘTĂ, inspector în cadrul compartimentului financiar-contabil al aparatului
de specialitate al primarului comunei Șoldanu.
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, VIȘAN Vasile, ales în
funcţia de preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni, potrivit HCL Șoldanu nr. 7/31 ianuarie 2017, va conduce
lucrările prezentei şedinţe, fiind a treia 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 anterioare.
Întrucât nu se înregistrează obiecţiuni motivate asupra conţinutului, potrivit dispoziţiile art.42 alin.(4) şi (6) din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, secretarul comunei
Șoldanu solicită supunerea spre aprobare a procesului-verbal încheiate în şedinţa ordinară a Consiliului Local al
comunei Şoldanu din data de 22.03.2017 iar, în urma votului, acestea sunt aprobate în unanimitate de către membrii
Consiliului local prezenți la ședință, apoi semnate de secretarul comunei și de Președintele de ședință.
În continuare, Primarul comunei Şoldanu dă citire proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 27
aprilie 2017:
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Șoldanu, județul Călărași, pe anul
2017;
II. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii prin act adițional a unor contracte de închiriere pentru terenuri
arabile din izlazul comunei Şoldanu, aparținînd domeniului privat al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi,
administrat de Consiliul Local Şoldanu;
III. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de concesiune a bunurilor imobile Bazin de nisip – km
19+750 - km 21+000, în suprafaţă de 77.779,54 mp şi Bazin de nisip 2 – km 22+250 – km 22+600, în
suprafaţă de 28.542,64 mp, aparținând domeniului public al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, administrate
de Consiliul Local Şoldanu, identificate la pozițiile 29 și 30 din Anexa nr.43 la HGR nr. 1349/2001.
IV. Probleme diverse.
Apoi propune Consiliului local introducerea în ordinea de zi a unui nou punct: Proiect de hotărâre privind
modificarea si completarea HCL nr.31/17.06.2014, pentru aprobarea cofinanțării proiectului „Sprijin pentru pregătirea
aplicaţiei de finanţare şi a documentelor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi
apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 2014-2020”,
menționând că acesta este însoțit, potrivit prevederilor art.44 alin.(1) din legea nr.215/2001 republicată, respectiv art.30
alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, de
referatul de aprobare și raportul de specialitate al compartimentului de resort al aparatului de specialitate al primarului
comunei Șoldanu.
Respectând dispoziţiile art.43 alin.(1) 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 modificat al şedinţei ordinare din data de 27 aprilie 2017, apoi constată că a fost aprobat cu 13 voturi
pentru, faţă de 13 consilieri prezenți, din 13 consilieri local care compun Consiliul local.
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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.
Nefiind propuneri, Preşedintele de şedinţă, dl Vișan Vasile, abordează punctul I al ordinii de zi: aprobarea
rectificării bugetului local al comunei Șoldanu, județul Călărași, pe anul 2017, solicitând cu acest prilej prezentarea
documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dl primar, Geambașu Iulian, care prezintă plenului Consiliului local referatul de aprobare
înregistrat sub nr.1853/31.03.2017, elaborat de Primarul comunei Şoldanu elaborat de Primarul comunei Şoldanu şi
prin care se propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2017.
În continuare, dl primar prezintă proiectului de hotărâre nr.1820/30.03.2016 privind aprobarea rectificării
bugetului local al comunei Șoldanu, județul Călărași, pe anul 2017, apoi, doamna inspector, Angela-Camelia Buștă,
prezintă raportul de specialitate nr.2155/20.04.2016, elaborat de compartimentul financiar-contabil, referitor la
aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, prin care se motivează în drept
şi în fapt necesitatea şi oportunitatea proiectului.
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 adoptarea unei hotărâri privind aprobarea rectificării
bugetului local al comunei Șoldanu, județul Călărași, pe anul 2017.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul reprezentanților comisiilor de specialitate în domeniu, în vederea prezentării
rapoartelor de avizare al 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.2290/27.04.2017, în care se constată îndeplinite
condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45
alin.(1) 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.2292/27.04.2017, în care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune
Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45 alin.(1) 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.2291/27.04.2017, în care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi
se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
Dl președinte de ședință, Vișan Vasile, solicită dnei inspector, Angela-Camelia Buștă să prezinte detaliat anexa
la proiectul de hotărâre, apoi consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre
iniţiat.
Dna inspector, Angela-Camelia Buștă, prezintă detaliat anexa la proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului local pe anul 2017.
Dl consilier, Bucur Ion, întreabă despre sursa fondurilor ce influențează bugetul local pe anul 2017.
Dna inspector, Angela-Camelia Buștă, menționează că sunt sume de venituri, provenite din rambursarea valorii
proiectului de alimentare cu apă deja implementat.
Dl consilier, Bucur Ion, propune ca la următoarea ședință de consiliu să se discute despre redistribuirea acestor
venituri pe categorii de cheltuieli.
Dl consilier, Mustățea Valeriu, arată că aceste sume sunt destinate cheltuielilor de investiții.
Nemaifiind amendamente sau alte discuţii, dl Vișan Vasile, președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Șoldanu, județul Călărași, pe anul 2017 și constată că a fost
adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.17/27 aprilie 2017 cu 13 voturi pentru din totalul de
13 consilieri locali prezenţi din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, Preşedintele de şedinţă, dl Vișan Vasile, propune să se treacă la punctul II al ordinii de zi:
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aprobarea prelungirii prin act adițional a unor contracte de închiriere pentru terenuri arabile aparținând izlazului
comunei Şoldanu, situat în domeniul privat al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, administrat de Consiliul Local
Şoldanu, solicitând cu acest prilej prezentarea documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dl primar al comunei Șoldanu, Iulian Geambașu, care prezintă plenului Consiliului local
referatul de aprobare înregistrat sub nr.1849/31.03.2017 elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care se propune
aprobarea prelungirii prin act adițional a unor contracte de închiriere pentru terenuri arabile aparținând izlazului
comunei Şoldanu, situat în domeniul privat al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, administrat de Consiliul Local
Şoldanu.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr.1821/30.03.2017 prin care se propune aprobarea prelungirii
prin act adițional a unor contracte de închiriere pentru terenuri arabile aparținând izlazului comunei Şoldanu, situat în
domeniul privat al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, administrat de Consiliul Local Şoldanu, iar dl viceprimar, Iulian
Marin, dă citire raportului de specialitate înregistrat cu nr. 1851/31.03.2017.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul reprezentanților comisilor de specialitate în domeniu, în vederea prezentării
rapoartelor de avizare al 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.2290/27.04.2017, în care se constată îndeplinite
condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45
alin.(1) 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.2292/27.04.2017, în care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune
Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45 alin.(1) 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.2291/27.04.2017, în care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi
se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
Dl președinte de ședință, Vișan Vasile, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen
a proiectului de hotărâre iniţiat.
Nefiind amendamente sau alte discuţii, dl Vișan Vasile, președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre
privind aprobarea prelungirii prin act adițional a unor contracte de închiriere pentru terenuri arabile aparținând izlazului
comunei Şoldanu, situat în domeniul privat al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, administrat de Consiliul Local
Şoldanu și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.18/27 aprilie 2017 cu 11
voturi pentru și 2 abțineri (Bucur Iun și Vișan Vasile) din totalul de 13 consilieri locali prezenţi din 13 consilieri în
funcție care compun Consiliul local.
În continuare, Preşedintele de şedinţă, dl Vișan Vasile, propune să se treacă la punctul III al ordinii de zi:
aprobarea inițierii procedurii de concesiune a bunurilor imobile Bazin de nisip – km 19+750 - km 21+000, în suprafaţă
de 77.779,54 mp şi în Bazin de nisip 2 – km 22+250 – km 22+600, în suprafaţă de 28.542,64 mp, aparținând
domeniului public al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, administrate de Consiliul Local Şoldanu, identificate la
pozițiile 29 și 30 din Anexa nr.43 la HGR nr. 1349/2001.
Se înscrie la cuvânt dl primar al comunei Șoldanu, Iulian Geambașu, care prezintă plenului Consiliului local
referatul de aprobare înregistrat sub nr.1850/31.03.2017 elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care se propune
aprobarea inițierii procedurii de concesiune a bunurilor imobile Bazinul de nisip 1– km 19+750 – km 21+000, în
suprafaţă de 77.779,54 mp şi în Bazinul de nisip 2 – km 22+250 – km 22+600, în suprafaţă de 28.542,64 mp,
aparținând domeniului public al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, administrate de Consiliul Local Şoldanu,
identificate la pozițiile 29 și 30 din Anexa nr.43 la HGR nr.1349/2001.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr.1822/30.03.2017 prin care se propune aprobarea inițierii
procedurii de concesiune a bunurilor imobile Bazinul de nisip 1– km 19+750 – km 21+000, în suprafaţă de 77.779,54
mp şi în Bazinul de nisip 2 – km 22+250 – km 22+600, în suprafaţă de 28.542,64 mp, aparținând domeniului public al
comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, administrate de Consiliul Local Şoldanu, identificate la pozițiile 29 și 30 din Anexa
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nr.43 la HGR nr.1349/2001, iar dl viceprimar, Iulian Marin, dă citire raportului de specialitate înregistrat cu nr.
1852/31.03.2017.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul reprezentanților comisilor de specialitate în domeniu, în vederea prezentării
rapoartelor de avizare al 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.2290/27.04.2017, în care se constată îndeplinite
condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45
alin.(1) 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.2292/27.04.2017, în care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune
Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45 alin.(1) 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.2291/27.04.2017, în care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi
se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
Dl președinte de ședință, Vișan Vasile, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen
a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl consilier, Bucur Ion, atrage atenția că Bazinul de nisip identificat în tarla 92 a fost introdus în intravilanul
comunei prin aprobarea unui PUZ și evidențiază faptul că aceste bazine de nisip sunt în proprietatea publică a comunei.
Dl secretar al comunei, Traian Hulea, arată care sunt etapele ce trebuie parcurse pentru realizarea procedurilor de
concesiune, inclusiv realizarea acesteia prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziții Publice - SEAP.
Dna consilier, Trușcă Alexandrina, menționează că pentru exploatarea acestor bazine au fost încheiate contracte
de asociere în participațiune, dar că acestea sunt perimate prin neexecutare.
Dl consilier, Bucur Ion, arată că va susține concesiunea acestor bunuri.
Dl consilier, Constantin Georgică, înțelege că, realizînd concesiunea prin SEAP, poate participa oricine
îndeplinește condițiile legale.
Nemaifiind amendamente sau alte discuţii, dl Vișan Vasile, președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre
privind aprobarea inițierii procedurii de concesiune a bunurilor imobile Bazin de nisip – km 19+750 - km 21+000, în
suprafaţă de 77.779,54 mp şi în Bazin de nisip 2 – km 22+250 – km 22+600, în suprafaţă de 28.542,64 mp, aparținând
domeniului public al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, administrate de Consiliul Local Şoldanu, identificate la
pozițiile 29 și 30 din Anexa nr.43 la HGR nr. 1349/2001 și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al
comunei Șoldanu nr.19/27 aprilie 2017 cu 13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri locali prezenţi din 13
consilieri în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, Preşedintele de şedinţă, dl Vișan Vasile, propune să se treacă la punctul IV al ordinii de zi:
modificarea si completarea HCL nr.31/17.06.2014, pentru aprobarea cofinanțării proiectului „Sprijin pentru pregătirea
aplicaţiei de finanţare şi a documentelor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare şi infrastructurii de apă şi
apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 2014-2020”.
Se înscrie la cuvânt dl primar al comunei Șoldanu, Iulian Geambașu, care prezintă plenului Consiliului local
referatul de aprobare înregistrat sub nr. nr.2272/26.04.2017, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care se
propune modificarea si completarea HCL nr.31/17.06.2014, pentru aprobarea cofinantarii proiectului „Sprijin pentru
pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentelor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare şi infrastructurii
de apă şi apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 20142020”.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr.2271/30.03.2017 prin care se propune modificarea si
completarea HCL nr.31/17.06.2014, pentru aprobarea cofinanțării proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de
finanţare şi a documentelor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare şi infrastructurii de apă şi apă uzată
pentru aria de operare a Operatorului Regional în judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 2014-2020”, iar dna
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inspector, Angela-Camelia Buștă, dă citire raportului de specialitate înregistrat cu nr.2273/26.04.2017.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul reprezentanților comisilor de specialitate în domeniu, în vederea prezentării
rapoartelor de avizare al 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.2290/27.04.2017, în care se constată îndeplinite
condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45
alin.(1) 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.2292/27.04.2017, în care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune
Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45 alin.(1) 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.2291/27.04.2017, în care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi
se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
Dl președinte de ședință, Vișan Vasile, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen
a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dna consilier, Trușcă Alexandrina, face precizarea că operatorul regional – SC EcoAqua S.A. va suporta cota de
cofinanțare.
Dl consilier, Bucur Ion, critică atitudinea generală a operatorului regional și este de acor ca acesta să suporte
contribuția de cofinanțare a proiectului de dezvoltare regională.
Nemaifiind amendamente sau alte discuţii, dl Vișan Vasile, președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre
privind modificarea si completarea HCL nr.31/17.06.2014, pentru aprobarea cofinanțării proiectului „Sprijin pentru
pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentelor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare şi infrastructurii
de apă şi apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 20142020” și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.20/27 aprilie 2017 cu 13
voturi pentru din totalul de 13 consilieri locali prezenţi din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.

În continuare, Preşedintele de şedinţă, dl Vișan Vasile, propune să se treacă la punctul IV al ordinii de
zi: ,,Probleme diverse”, invitând pe participanţii la prezenta sedinţă a Consiliului local să se înscrie la cuvânt
în vederea prezentării eventualelor probleme, care vor fi supuse dezbaterilor din plen.
Dna consilier, Trușcă Alexandrina, propune o ședință comună a comisiilor de specialitate în care să se supună
dezbaterilor prioritățile investițiilor ce se propun a se realiza în perioada următoare.
Dl viceprimar, Iulian Marin, arată că prioritare trebuie să fie propunerile de investiții venite din partea
cetățenilor.
Dl consilier, Ilie Costel, reamintește consiliului propunerea sa privind realizarea unui sistem de monitorizare cu
camere video în comună.
Dl consilier, Bucur Ion, crede că ar fi oportun să fie amplasată câte o cameră video la fiecare intersecție.
Dna consilier, Trușcă Alexandrina, reamintește propunerea sa de a se dezbate într-o ședință comună a comisiilor
de specialitate, înaintea ședinței ordinare din luna mai 2017, analiza investițiilor necesare pentru comună ce vor fi
suportate din sumele rectificate.
Dl consilier, Bucur Ion, arată că susține, în continuare, realizarea unei treceri la nivel peste calea ferată în zona
satului Negoești.
Dna consilier, Trușcă Alexandrina, susține ideea de a fi inițiate proiecte de hotărâre, de către consilieri, pentru
propunerile de investiții.
Dl secretar al comunei, Traian Hulea, solicită consiliului să fie propus președintele de ședință pentru lunile mai,
iunie și iulie 2017.
Dl viceprimar, Iulian Marin, consilier al consiliului local, propune ca pentru lunile mai, iunie și iulie 2017,
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funcția de președinte de ședină al Consiliului local să fie îndeplinită de domnul Andreiaș Iulian-Marius.
Dl președinte de ședință, consilier, Vișan Vasile, după ce observă că nu mai sunt alte propuneri, supune la vot și
constată că propunerea dlui viceprimar a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Nemaifiind și alte înscrieri la cuvânt, după epuizarea problemelor înscrise pe ordine de zi, dl preşedinte de
şedinţă, Vișan Vasile, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Șoldanu, judeţul
Călăraşi, din data de 27 aprilie 2017 și mulțumește tuturor celor prezenţi pentru participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi, data de 27 aprilie 2017.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
VIȘAN Vasile

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

ÎNTOCMIT:
Secretar comuna Şoldanu,
Traian HULEA

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