ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 28 februarie 2017, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi,
convocată conform prevederilor art.39 alin.(1) 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.105/21 februarie 2017 și prin Convocatorul nr.969 din 24 februarie 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 12 consilieri, astfel şedinţa este legal constituită. Dl secretar al comunei
comunică membrilor consiliului faptul că dl Divan Marian, consilier al consiliului local al comunei Șoldanu, lipsește
deoarece și-a fracturat un picior și este imobilizat, urmând să comunice consiliului o dovadă a acestei stări.
La şedinţă mai participă: dl. Geambaşu Iulian – primarul comunei Șoldanu, dl. Hulea Traian – secretar al
comunei Şoldanu, precum și domnul Gavrilă Dumitru.
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 prima 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 supune spre aprobare procesul-verbal încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Şoldanu
din data de 31.01.2017, 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 proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 28
februarie 2017:
I.
Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului “Modernizare străzi în comuna Şoldanu,
judeţul Călăraşi”;
II.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție
“Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi”
III.
Probleme diverse.
Apoi, propune introducerea pe ordinea de zi, la poziția III, a încă unui proiect de hotărâre, cu mențiunea că
acesta întrunește condițiile stabilite de lege pentru adoptarea unor acte normative, respectiv sunt însoțite de referatul de
aprobare al inițiatorului, de raportul compartimentului de specialitate, de avizele comisiilor de specialitate ale
consiliului local și că sunt îndeplinite condiţiile de publicitate impuse de art.7 din Legea nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare: proiect de
hotărâre nr. 204/20.01.2017 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Şoldanu nr.
15/27.08.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care completează domeniul public al comunei Şoldanu, cu
modificările şi completările ulterioare, respectiv introducerea pe ordinea de zi a prezentării Raportului de audit
extern al Camerei de contruri a județului Călărași, de către dna Buștă Angela-Camelia, inspector în cadrul
comparimentului financiar-contabil 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
modificat al ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 28 februarie 2017, apoi constată că a fost aprobat cu 10 voturi
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pentru și două abțineri (dl Bucur Ion, dna Botea Marijana), faţă de 13 consilieri prezenți, 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.
Nefiind propuneri, Preşedintele de şedinţă, dl Vișan Vasile, abordează punctul I al ordinii de zi: aprobarea
implementării proiectului “Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi”, solicitând cu acest prilej
prezentarea documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dl viceprimar, Marin Iulian, care prezintă plenului Consiliului local referatul de aprobare
înregistrat sub nr.859/20.02.2017, elaborat pentru primarul comunei Şoldanu de viveprimarul comunei şi prin care se
propune aprobarea implementării proiectului “Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi” prin PNDR.
În continuare, dl viceprimar prezintă proiectului de hotărâre nr.215/29.02.2016 privind aprobarea implementării
proiectului “Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi”, apoi, domnul secretar al comunei prezintă
raportul de specialitate nr. 980/24.02.2016, întocmit de compartimentul dezvoltare comunitară şi compartimentul
financiar-contabil, prin care se motivează în drept şi în fapt necesitatea şi oportunitatea proiectului, un aport pentru
dezvoltarea comunităţii.
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
implementării proiectului “Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi”, prin PNDR.
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.1053/28.02.2017, 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.1055/28.02.2017, 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.1054/28.02.2017, 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, Constantin Georgică, solicită o informare asupra criteriilor ce au stat la baza selecției străzilor
propuse a fi modernizate prin acest proiect.
Dl primar, Iulian Geambașu, prezintă consiliului criteriile acordării punctelor din grila de evaluare a proiectelor
depuse spre finanțare, cuprinse în Ghidul măsurii.
Dl consilier, Bucur Ion, arată că ar fi fost bine să fie invitat și consultantul proiectului.
Dl primar, Geambașu Iulian, consideră că acesta va veni, dacă e invitat, deoarece este plătit pentru consultanță.
Dl consilier, Cernea Iulian, întreabă dacă se solicită garanție de bună execuție pentru lucrare.
Dl primar, Geambașu Iulian, expune modul cum se constituie garanția de bună execuție pentru lucrări, apoi
precizează că în acest moment prin adoptarea unei hotărâri, consiliul local aprobă aplicarea în cadrul programului.
Dl consilier, Bucur Ion, solicită lămuriri asupra opțiunii de a aplica pentru drumuri cu lățimea carosabilului de 4
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m.
Dna consilier, Trușcă Alexandrina, este de părere că, optând pentru o lățime de 4 m a carosabiluilui, la aceeași
valoare de deviz a proiectului se pot moderniza mai mulți km din rețeaua stradală, deci, vor fi deservite mai multe
gospodării, cu mai mulți beneficiar finali.
Dl consilier, Constantin Georgică, solicită informații referitor la modul cum a fost repartizată modernizarea
drumurilor pe sate: de ce la Șoldanu se va realiza modernizarea aproximativ a 4 km în timp ce la Negoești se
proiectează aproape 1 km? Spre exemplu, dece prima stradă la dreapta din Negoești, dinspre București, nu a fost
propusă pentru modernizare prin proiect? Și cetățenii satului Negoești solicită străzi modernizate.
Dl primar, Geambașu Iulian, arată că străzile ce au fost propuse, pentru acest proiect, trebuie să aducă punctaj
maxim; numai așa, câștigând puncte, putem spera la finanțarea proiectului. Urmează să aplicăm, și pentru alte străzi, pe
PNDL, finanțat din fonduri guvernamentale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013.
Dl viceprimar, Marin Iulian, arată că, raportat la lungimea totală a străzilor, în fiecare sat, au fost modernizate
străzi în mod proporțional.
Dl consilier, Bucur Ion, este de părere că în satul Negoești nu s-au modernizat mai mult de jumătate din satrăzi.
Dl primar, Geambașu Iulian, arată că pentru acest program este realizat proiectul tehnic, că în această ședință, de
fapt, aprobăm un proiect deja aprobat, că acum aprobăm modificări în strructura devizului general al aceluiași proiect,
generate de scăderea TVA. De asemenea, recunoaște că proiectul ar putea fi blocat de neadoptarea hotărârii, dacă
aceasta este voința consiliului.
Dl consilier, Bucur Ion, arată că străzile din marginea satelor duc către cimitir și că nu va vota proiectul deoarece
acesta presupune realizarea unor carosabile prea înguste, de 4 m.
Dl consilier, Constantin Georgică, arată că pe străzile care duc către cimitirul uman, au fost montate indicatoare
de interzicere a accesului oricărui tip de vehicule.
Dna consilier, Trușcă Alexandrina, este de părere că nu trebuie să ne opunem promovării acestui proiect din
cauza orgoliilor și că în următorii ani interesul modernizării străzilor să fie concentrat pe satul Negoești.
Dl consilier, Constantin Georgică, arată că nici un algoritm aplicat pentru alegerea străzilor ce vor fi modernizate
nu justifică împiedicarea realizării proiectului.
Dl consilier, Vișan Vasile, președinte de ședință, întrebă cîte străzi mai sunt de asfaltat în satul negoești, apoi
arată că, chiar dacă în satul Negoeșri s-au asfaltat doar doă străzi, a mai rămas destul de puțin de asfaltat.
Dl primar, Geambașu Iulian, susține că motivul blocării nu trebuie să fie manifestarea orgoliilor și că, în astfel
nu vom mai realiza nici un proiect.
Dl consilier, Bucur Ion, își menține punctul de vedere arătat mai înainte și susține că, dacă dorește să iasî cu
combina în câmp pe drum de 4 m s-ar putea răsturna.
Dl Gavrilă Dumitru solicită să expună motivul pentru care este prezent și, având consimțământul consiliului,
arată că chiar dacă carosabilul străzilor modernizate are doar 4 m, impunerea unor restricții de circulație este ilegală;
prezintă autorizația emisă de CNANDR și susține că restricționarea circulației într-un singur sens are caracter
temporar, doar pe durata execuției lucrărilor; propune să se aprobe printr-o hotîrâre a consiliului local ridicarea
restricțiilor.
Dl viceprimar, Marin Iulian, arată că toți cetîțenii comunei doresc drumuri asfaltate, deci ar trebui să se
urmărească abordarea realizării unor modernizări pe criteriul lungimii în detrimentul lîțimii.
Dl primar, Geambașu Iulian, arată că terasamentul drumurilor modernizate este mai mare de 4 m, luînd în calcul
și lățimea acostamentelor.
Dl consilier, Bucur Ion, arată că pe strada dumnealui acostamentul are o lățime mai mică, de aproximativ 25 cm.
Dl consilier, Vișan Vasile, președintele de ședință, menționează co și dumnealui preferă străzi late, fără sens
unic, fără acces interzis, apoi solicită domnului Gavrilă Dumitru să fie de acord să-și continue expunerea la secțiunea
probleme diverse.
Nemaifiind amendamente sau alte discuţii, dl Vișan Vasile, președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre
privind aprobarea implementării proiectului “Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi” și constată că a
fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.8/28 februarie 2017 cu 8 voturi pentru și 4
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abțineri (Constantin Georgică, Cernea Iulian, Bucur Ion și Ilie Costel) din totalul de 12 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:
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi în comuna Şoldanu,
judeţul Călăraşi”, 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. 860/20.02.2017 elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care se propune
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi în comuna Şoldanu,
judeţul Călăraşi”și raportul de specialitate nr. 981/24.02.2017 întocmit de compartimentul dezvoltare comunitară şi
compartimentul financiar-contabil, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție
“Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi”.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr.216/25.01.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi”.
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.1053/28.02.2017, 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.1055/28.02.2017, 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.1054/28.02.2017, 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 indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi în comuna
Şoldanu, judeţul Călăraşi” și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.9/28
februarie 2017 cu 8 voturi pentru și 4 abțineri (Constantin Georgică, Cernea Iulian, Bucur Ion și Ilie Costel) din
totalul de 12 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:
modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Şoldanu nr.15/27.08.1999 privind însuşirea inventarului
bunurilor care completează domeniul public al comunei Şoldanu, cu modificările şi completările ulterioare, solicitând
cu acest prilej prezentarea documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dl viceprimar al comunei Șoldanu, Iulian Marin, care prezintă plenului Consiliului local
referatul de aprobare înregistrat sub nr.861/20.02.2017 elaborat pentru inițiator de dl marin Iulian, viceprimar al
comunei Șoldanu și raportul de specialitate nr.982/24.02.2017, elaborat de Comisia specială pentru întocmirea
Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr. 204/20.01.2017 privind modificarea Anexei la Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Şoldanu nr.15/27.08.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care completează
domeniul public al comunei Şoldanu, cu modificările şi completările ulterioare.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul reprezentanților comisiilor de specialitate în domeniu, în vederea prezentării
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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.1053/28.02.2017, 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.1055/28.02.2017, 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.1054/28.02.2017, 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 modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Şoldanu nr.15/27.08.1999 privind
însuşirea inventarului bunurilor care completează domeniul public al comunei Şoldanu, cu modificările şi completările
ulterioare și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.10/28 februarie 2017 cu
12 voturi pentru din totalul de 12 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 Buștă Angela-Camelia, inspector în cadrul compartimentului financiar-contabil al aparatului de specialitate
al primarului comunei Șoldanu, prezintă în plenul consiliului Raportul de audit extern al Camerei de contruri a
județului Călărași pentru anul 2015, atât pentru ordonatorul principal de credite, primarul comunei Șoldanu, cât și
pentru ordonatorul terțiar, directorul Școlii Constantin Teodorescu Șoldanu.
Dl consilier, Bucur Ion, solicită dnei Buștă Angela-Camelia să i se permită să studieze raportul prezentat și
primește spre aprofundare documentul.
Dl consilier, Constantin Georgică, arată că în cursul lunii ianuarie 2017 nu a fost ridicat gunoiul menajer și
întreabă dacă se poate ca pentru această periooadă să nu se plătească taxa de salubritate.
În continuare, dl consilier, Vișan Vasile, președintele de ședință, dă cuvântul dlui Gavrilă Dumitru.
Dl Gavrilă Dumitru prezintă documentele primite de la primărie ca urmare a solicitării sale, dă o interpretare
personală acestor documente, solictă ca străzile laterale să păstreze aceleași caracteristici tehnice cu drumul național
DN4, cu care se intersectează, afirmă că pe străzile cu carosabil de 4 m se poate circula în ambele sensuri, prezintă
consiliului cum înțelege dumnealui că se pot institui restricțiile, conform OUG nr. 95/2015, propune limitarea
circulației doar pentru vehiculele lente, propune promovarea unei hotărâri a consiliului local privind ridicarea
restricțiilor privind accesul din DN4 pe străzile laterale modernizate.
Dl primar, Geambașu Iulian, solicită domnului Gavrilă Dumitru să prezinte consiliului răspunsul poliției la
sesizarea dumnealui privind restricțiile impuse de CNANDR prin Autorizația emisă pentru accesul în D din străzile
modernizate.
Dl Gavrilă Dumitru arată că a sesizat poliția pentru necolectarea resturilor vegetale de către primărie.
Dl consilier, Constantin Georgică, întreabă dacă în proiect există acele restricții.
Dl secretar, Traian Hulea, exemplifică restricțiile impuse de CNANDR și că acestea sunt obligatorii, nu n umai
pe perioada lucrărilor.
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Dna consilier, Botea Marijana, solicită informații referitoare la plata despăgubirilor ce de cuvin cadrelor
didactice, ce vor fi eșalonate începând cu anul 2017.
Dl primar, Geambașu Iulian, arată că despre aceste drepturi se va discuta în consiliul local la ședința de aprobare
a bugetului local pe anul 2017.
Dna consilier, Trușcă Alexandrina, propune o ședință comună a comisiilor de specialitate pentru discutarea
priorităților de dezvolatare a comunei Șoldanu.
Dna consilier, Botea Marijana, solictă să se stabilească de acum data acestei ședințe.
Dl consilier, Constantin Georgică, reia discuția despre frecvența ridicării deșeurilor menajere de la populație.
Dl consilier, Bucur Ion, întreabă dacă s-au respectat termenele privind măsurile dispuse de Camera de conturi,
dacă s-a primit răspuns la solicitarea de prelungire a unui termen, dacă s-a aprobat prelungirea acestuia.
Dl primar, Geambașu Iulian, confirmă că pentru termenul pentru care s-a solicitat prelungirea s-a primit
aprobarea.
Dl consilier, Bucur Ion, a vrut să plătească impozitul fratelui său, iar dna referent, Zamfir Tudora nu i-a încasat,
justificându-și acțiunea prin faptul că nu-i funcționează imprimanta.
Dna inspector, Buștă Angela-Camelia, arată că dna referent, Zamfir Tudora are și alte atribuții, și dă exemplu o
parte din aceste atribuții.
Dl consilier, Bucur Ion, solicită să se ia măsuri în așa fel încât ambii casieri să încaseze.
Dl consilier, Constantin Georgică, solicită să se scoată la concurs postul temporar vacant din compartimentul
financiar-contabil.
Dl consilier, Bucur Ion, solicită să fie operate corect datele în softul de impozite și taxe.
Dl consilier, Ilie Costel, atară că într-o situație similară s-a aflat și dumnealui.
Dl consilier, Vișan Vasile, este convins că se poate ca ambii casieri să încaseze concomitent.
Dna inspector, Buștă Angela-Camelia, arată că se poate, dacă permite softul specializat.
Dl consilier, Bucur Ion, face observația că personalul primăriei este activ pe facebook în timpul serviciului și dă
exemplu pe dna Mihalache Mihaela.
Dl consilier, Mustățea Valeriu, arată că se poate ca o altă persoană să fi utilizat contul de facebook al dnei
Mihalache, apoi propune achiziția unui utilaj buldoexcavator pentru lucrările curente ale primăriei.
Dl consilier, Bucur Ion, își exprimă o rugăminte: inițierea demersurilor pentru înființarea unei treceri la nicel cu
calea ferată la gara Negoești.
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 28 februarie 2017 și mulțumește tuturor celor prezenţi pentru participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi, data de 28 februarie 2017.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
VIȘAN Vasile

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

ÎNTOCMIT:
Secretar comuna Şoldanu,
Traian HULEA

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