ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 31 ianuarie 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.7/25 ianuarie 2017 și prin Convocatorul nr.249 din 26 ianuarie 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.
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
2017, va conduce lucrările prezentei şedinţe, fiind a trei-a 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 07.12.2017, 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
31 ianuarie 2017:
I.
Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei școlare locale a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat din raza de competență a UAT comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi;
II.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2017
privind repartizarea orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor
social;
III.
Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic
General al comunei Șoldanu, județul Călărași și Regulamentului Local de Urbanism aferent;
IV.
Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de înregistrare a contractului de arendare;
V.
Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru lunile februarie - aprilie 2017;
VI.
Probleme diverse.
Apoi, propune introducerea pe ordinea de zi, la pozițiile V Și VI, a încă două proiecte de hotărâre, cu
mențiunea că acestea întrunesc 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:
I.
Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării taxei pentru serviciile de salubrizare organizate la
nivelul comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi;
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Proiect de hotărâre privind avizarea Studiului privind indicatorii de performanță pentru anul
2017 aferenți activității de furnizare a apei la comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi.
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 31 ianuarie 2017, apoi
constată că a fost aprobat cu 12 voturi pentru și o abținere (dl Bucur Ion), 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 Tănase Ionel, intră în punctul I al ordinii de zi: aprobarea
organizării reţelei școlare locale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza de competență a UAT
comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, 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. 6351/27.12.2016, elaborat de Primarul comunei Şoldanu şi prin care se propune
aprobarea organizării reţelei școlare locale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza de
competență a UAT comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi.
În continuare, dl primar prezintă proiectului de hotărâre nr.6314/27.12.2016 privind aprobarea
organizării reţelei școlare locale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza de competență a UAT
comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi și a raportului de specialitate nr. 6316/27.12.2016, întocmit de compartimentul
asistență socială 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: adoptarea unei hotărâri privind aprobarea
organizării reţelei școlare locale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza de competență a UAT
comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul reprezentanților comisiei de specialitate în domeniu, în vederea
prezentării raportului 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.340/31.01.2017, 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.341/31.01.2017, 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.339/31.01.2017, 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.
În continuare, la solicitartea dlui primar, dl secretar al comunei, Traian HULEA, prezintă detaliat scopul
procedurii de avizare a organizării reţelei școlare locale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza
de competență a UAT comuna Șoldanu.
Dl președinte de ședință, Tănase Ionel, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea
în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
II.
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Dna consilier, Trușcă Alexandrina, solicită informații despre numărul total de elevi din
învăţământul preuniversitar de stat din raza de competență a UAT comuna Șoldanu.
Dna consilier, Botea Marijana, prezintă informațiile, conținute și de anexa la adresa Școlii Gimnaziale
Constantin Teodorescu nr.1/04.01.2017.
Nemaifiind amendamente sau alte discuţii, dl Tănase Ionel, președintele de ședință, supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea organizării reţelei școlare locale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din
raza de competență a UAT comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi și constată că a fost adoptată hotărârea
Consiliului local al comunei Șoldanu nr.1/31 ianuarie 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 Tănase Ionel propune să se treacă la punctul II al ordinii de zi:
aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2017, privind repartizarea orelor de muncă
pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social, 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. 6358/29.12.2016 elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care
se propune aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2017, privind repartizarea orelor
de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social și raportul de specialitate
nr.78/09.01.2017, întocmit de viceprimarul comunei Șoldanu și compartimentul asistență socială privind
aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2017, privind repartizarea orelor de muncă
pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr.6357/29.12.2016 pentru aprobarea Planului de acţiuni
sau de lucrări de interes local pe anul 2017, privind repartizarea orelor de muncă pentru persoanele apte de
muncă beneficiare de ajutor social.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul reprezentanților comisiei de specialitate în domeniu, în vederea
prezentării raportului 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.340/31.01.2017, 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.341/31.01.2017, 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.339/31.01.2017, 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.
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 consilier, Constantin Georgică, solicită să fie prezentat consiliului local pontajul realizat pentru orele
de muncă prestate.
Dl consilier, Ilie Costel, arată că la localul școlii din Negoești nu s-a făcut deszăpezirea cu beneficiarii de
ajutor social.
Dl viceprimar, Iulian Marin, arată că s-au făcut zilnic acțiuni în această perioadă și explică modul cum
repartizează sarcinile.
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Dl consilier, Ilie Costel, arată că dacă se realizează 50% din orele de muncă este bine.
Dna consilier, Botea Marijana, întreabă dacă planul de acțiuni este pentru anul calendaristic 2017, apoi își
exprimă aprecierea personală față de “beneficiile” furnizate de aplicarea Legii nr.416/2001.
Dl consilier, Bucur Ion, soliciă ca documentația ședinței să fie trimisă odată cu invitația pentru a avea timp
să se familiarizeze cu conținutul.
Dl Viceprimar, Marin Iulian, arată că numărul total de ore de muncă poate fluctua din diverse motive.
Dl Consilier, Bucur Ion, arată că numărul de ore a scăzut și atunci când au fost verificate dosarele.
Nemaifiind amendamente sau alte discuţii, dl Tănase Ionel, președintele de ședință, supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2017, privind repartizarea
orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social și constată că a fost adoptată
hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.2/31 ianuarie 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 Tănase Ionel propune să se treacă la punctul III al ordinii de zi:
stabilirea taxei de înregistrare a contractului de arendare, 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.6345/29.12.2016 elaborat de inițiator, dl Valeriu MUSTAȚEA,
consilier al Consiliului Local al comunei Șoldanu și raportul de specialitate nr.275/26.01.2017 întocmit de
secretarul comunei şi compartimentul financiar-contabil privind stabilirea taxei de înregistrare a contractului de
arendare.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr.6357/29.12.2016 privind stabilirea taxei de înregistrare
a contractului de arendare.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul reprezentanților comisiei de specialitate în domeniu, în vederea
prezentării raportului 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.340/31.01.2017, 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.341/31.01.2017, 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.339/31.01.2017, 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.
În continuare, dl consilier, Tănase Ionel, preşedintele de şedinţă, solicită consilierilor locali înscrierea la
cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dna consilier, Trușcă Alexandrina, arată că această propunere vine în sprijinul intereselor arendașilor și
propune să se mențină taxa de înscriere de 30 lei/contract.
Dl Consilier, Vișan Vasile, prezintă justețea cuantumului de 10 lei pentru înscrierea unui contract.
Dl consilier, Ilie Costel, arată că e oportun să se fundamenteze taxa de înscriere pe hectar sau fracțiune și
că, personal, este de acord cu o astfel de abordare. De asemenea, arată că datoria înregistrării contractului, deci a
plății, este a arendașului.
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Dl Consilier, Bucur Ion, arată că dacă se menține o taxă exagerat de mare, există riscul ca multe
dintre parcelele de suprafață redusă să nu mai fie de interes pentru arendași și, implicit, să rămână neexploatate.
Dna consilier, Trușcă Alexandrina, susține că atitudinea unor consilieri nu este corectă față de cetățenii
comunei.
Dl consilier, Mustățea Valeriu, arată că o taxă de înregistrare la un cuantum aproximativ egal cu cel
propus este o formă de încurajare a arendării și, implicit, a exploatării întregii suprafețe arabile a comunei.
Dl consilier, Ciobanu Ciprian-Florin, susține că, dacă se mențin taxe ridicate artificial mai mult de
jumătate dintre proprietarii parcelelor mici nu vor mai munci terenurile.
Nemaifiind amendamente sau alte discuţii, dl Tănase Ionel, președintele de ședință, supune la vot proiectul de
hotărâre privind stabilirea taxei de înregistrare a contractului de arendare și constată că a fost adoptată
hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.3/31 ianuarie 2017 cu 9 voturi pentru, 4 abțineri (Trușcă
Alexandrina, Tănase Ionel, Bucur Ion 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 Tănase Ionel propune să se treacă la punctul IV al ordinii de zi:
aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Șoldanu, județul
Călărași și Regulamentului Local de Urbanism aferent, 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. 6347/29.12.2016 elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care
se propune aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Șoldanu,
județul Călărași și Regulamentului Local de Urbanism aferent și raportul de specialitate nr.276/26.01.2017
întocmit de compartimentul urbanism, cadastru și agricultură.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr.6348/29.12.2016 privind aprobarea prelungirii
termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Șoldanu, județul Călărași și Regulamentului
Local de Urbanism aferent.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul reprezentanților comisiei de specialitate în domeniu, în vederea
prezentării raportului 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.340/31.01.2017, 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.341/31.01.2017, 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.339/31.01.2017, 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.
În continuare, dl consilier, Tănase Ionel, preşedintele de şedinţă, dă cuvîntul domnului secretar al
comunei, Traian Hulea, pentru a prezenta justificarea prelungirii valabilității documentațiilor de urbanism, apoi
solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dna consilier, Trușcă Alexandrina, arată că trebie să existe o viziune asupra dezvoltării viitoare a
localităților și că ideile tuturor actorilor implicați în dezvoltarea urbanistică a comunei sunt binevenite.
Dl consilier, Bucur Ion, întreabă dacă propunerea de prelungire rămâne la 18 luni, apoi arată că sunt
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terenuri ce pot fi introduse în intravilanul comunei, la întocmirea următorului PUG și RLU aferent.
Dl primar, Geambașu Iulian, expune ideea de a invita prestatorul serviciilor de întocmire a PUG-ului la o
întâlnire cu membri consiliului.
Nemaifiind amendamente sau alte discuţii, dl Tănase Ionel, președintele de ședință, supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei
Șoldanu, județul Călărași și Regulamentului Local de Urbanism aferent și constată că a fost adoptată hotărârea
Consiliului local al comunei Șoldanu nr.4/31 ianuarie 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 Tănase Ionel propune să se treacă la punctul V al ordinii de zi:
aprobarea ajustării taxei pentru serviciile de salubrizare organizate la nivelul comunei Șoldanu, 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.6373/30.12.2016 elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care se
propune aprobarea ajustării taxei pentru serviciile de salubrizare organizate la nivelul comunei Soldanu, judeţul
Călăraşi și raportul de specialitate nr.296/27.01.2017 întocmit de viceprimarul comunei Șoldanu și
compartimentul financiar-contabil.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr. 6372/30.12.2016 privind aprobarea ajustării taxei
pentru serviciile de salubrizare organizate la nivelul comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul reprezentanților comisiei de specialitate în domeniu, în vederea
prezentării raportului 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.340/31.01.2017, 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.341/31.01.2017, 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.339/31.01.2017, 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.
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 consilier, Constantin Georgică, întrebă dacă, în acest moment, taxa de salubritate se încasează integral.
Dl consilier, Vișan Vasile, propune să se scadă taxa de salubritate la un nivel de 15 lei/persoană/lună.
Dna consilier, Botea Marijana, arată că serviciile prestate sunt de slabă calitate.
Dl primar, Geambașu Iulian, arată că e dificil să se încaseze integral și că în această perioadă sunt trimise
înștiințări. Mai arată că de 6 ani această taxă nu a fost ajustată.
Dl consilier, Ilie Costel, susține că serviciile ar fi fost mai bune și tgaxa mai mică dacă am fi avut mașină
proprie de gunoi.
Dl primar, Geambașu Iulian, arată că numai posesia unei autogunoiere nu este de ajuns, că aceasta trebuie
autorizată, licențiată, etc.
Dl viceprimar, Marin Iulian, susține ideea că, chiar dacă am fi avut autogunoieră licențiată, autorizată,
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fundamentarea prețului ar fi fost aceeași, în duncție de volumul gunoiului, cheltuirlile de colectare și de
depunere la platformele autorizate.
Dl consilier, Constantin Georgică, susține că la alte comune învecinate s-a reușit achiziția și utilizarea
autogunoierelor proprii.
Dl viceprimar, Marin Iulian, arată că, în acest moment nu există posibilitatea achiziției unei autogunoiere.
Dl primar, Geambașu Iulian, demonstrează că organigrama primăriei nu permite angajarea personalului
deservent al utilajului.
Dl consilier, Vișan Vasile, apreciază că ar fi bine să încurajăm colectarea selectivă și că există firme care
valorifică deșeurile recuperate.
Dl viceprimar, Marin Iulian, prezintă situația ofertei de servicii de colectare selectivă a deșeurilor: aceștia
lipsesc cu desăvârșire din SEAP.
Dl consilier, Constantin Georgică, solicită ca mașinile de colectare să vină în zilele de luni.
Dl primar, Geambașu Iulian: va solicita prestatorului.
Dl consilier, Mustățea Valeriu, propune un cuantum al taxei de salubritate de 4 lei/persoană/lună.
Dna consilier, Trușcă Alexandrina, propune un cuantum de 1,5 lei/persoană/lună – nu este corect să
crească taxa de șa 3 la 4 lei/persoană/lună.
Dna inspector, Buștă Angela-Camelia, întreabă de la ce dată se va ajusta taxa și ve vom face cu persoanele
care au achitat taxa pe întregul an.
Dl primar, Geambașu Iulian, atară că cei care au achitat integral taxa de salubritate, au facut-o în perioada
de acțiune a hotărârii asoptate acum 6 ani, deci se consideră achitată, iar noua taxă va fi încasată după
01.02.2016, după termenul legal de aducere la cunăștință publică.
Dl consilier, Bucur Ion, arată că în general, plătesc aceiași oameni, apoi întreabă dacă această taxă se
încasează tot de Poșta romană.
Dl primar, Geambașu Iulian, confirmă proptocolul încheiat cu Poșta Română pentru încasarea taxei de
salubritate și solicită încă odată membrilor consiliului să aprobe ajustarea taxei la 4 lei/persoană/lună.
Nemaifiind amendamente sau alte discuţii, dl Tănase Ionel, președintele de ședință, supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea ajustării taxei pentru serviciile de salubrizare organizate la nivelul comunei Șoldanu,
judeţul Călăraşi la valoarea de 4 lei/persoană/lună și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al
comunei Șoldanu nr.5/31 ianuarie 2017 cu 11 voturi pentru și două abțineri (Trușcă Alexandrina și Tănase
Ionel) din totalul de 13 consilieri locali prezenţi din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, Preşedintele de şedinţă, dl Tănase Ionel propune să se treacă la punctul VI al ordinii de zi:
avizarea Studiului privind indicatorii de performanță pentru anul 2017 aferenți activității de furnizare a apei la
comuna Șoldanu, 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.6375/30.12.2016 elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care se
propune avizarea Studiului privind indicatorii de performanță pentru anul 2017 aferenți activității de furnizare a
apei la comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi și raportul de specialitate nr.168/18.01.2017 întocmit de viceprimarul
comunei Șoldanu cu privire la avizarea Studiului privind indicatorii de performanță pentru anul 2017 aferenți
activității de furnizare a apei la comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr. 6374/30.12.2016 privind avizarea Studiului privind
indicatorii de performanță pentru anul 2017 aferenți activității de furnizare a apei la comuna Șoldanu, judeţul
Călăraşi.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul reprezentanților comisiei de specialitate în domeniu, în vederea
prezentării raportului 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.340/31.01.2017, în care se constată
îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în
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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.341/31.01.2017, 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.339/31.01.2017, 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.
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 primar, Geambașu Iulian, arată că operatorul zonal, SC ECO AQUA SRL, susține că la nivel zonal au
datorii de peste 100.000 lei și profit nul.
Dl consilier, Ilie Costel, arată că apa furnizată miroase a clor și că, dacă operatorul dorește profit, să se
gospodărească în acest scop.
Dl consilier, Bucur Ion, se adresează viceprimarului și arată că a solicitat branșament de secțiune mai
mare, de 2 inchi.
Dl viceprimar, Marin Iulian, arată că piesele pentru acest branșament sunt achiziționate și că vor fi puse în
operă imediat ce se vor relua branșările.
Dl primar, Geambașu Iulian, învederează membrilor consiliului că indicatorii de performanță trebuiesc
aprobați chiar și pentru a ne putea raporta la baremuri pentru calitatea serviciilor de furnizare.
Dl consilier, Bucur Ion, solicită ca, atunci când solicită aprobări, la ședința consiliului local să vină și un
reprezentant al operatorului.
Nemaifiind amendamente sau alte discuţii, dl Tănase Ionel, președintele de ședință, supune la vot proiectul de
hotărâre privind avizarea Studiului privind indicatorii de performanță pentru anul 2017 aferenți activității de
furnizare a apei la comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al
comunei Șoldanu nr.6/31 ianuarie 2017 cu 8 voturi pentru și 5 abțineri (Constantin Georgică, Ciobanu
Ciprian-Florin, Bucur Ion, Trușcă Alexandrina și Ilie Costel) din totalul de 13 consilieri locali prezenţi din 13
consilieri în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, Preşedintele de şedinţă, dl Tănase Ionel propune să se treacă la punctul VII al ordinii de zi:
alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru lunile februarie, martie, aprilie 2017, 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.328/31.01.2017 elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care
propune alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie, aprilie 2017 și raportul de specialitate
nr.329/31.01.2017 elabortat de secretarul comunei Șoldanu, Traian Hulea.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr. 327/31.01.2017 privind alegerea Preşedintelui de
şedinţă pentru lunile februarie, martie, aprilie 2017.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul reprezentanților comisiei de specialitate în domeniu, în vederea
prezentării raportului 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.340/31.01.2017, 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.
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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.341/31.01.2017, 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.339/31.01.2017, 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.
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 consilier, Mustățea Valeriu, propune ca președinte de ședință pentru lunile februarie, martie, aprilie
să fie ales dl Vișan Vasile.
Nemaifiind amendamente, discuţii, sau alte propuneri, dl Tănase Ionel, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru lunile februarie, martie, aprilie 2017 și
constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.7/31 ianuarie 2017 cu 12
voturi pentru și 1abținere (Vișan Vasile) din totalul de 13 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 VIII 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.
Dl consilier, Constantin Georgică, solicită ca punctele de aprindere ale iluminatului public să fie dotate cu
sisteme automate de aprindere.
Dl consilier, Mustățea Valeriu, întreabă dacă s-a scos la concurs postul de paznic pentru școala din
Negoești.
Dl primar, Geambașu Iulian, arată că concursul este organizat, anunțul afișat, se așteaptă înscrieri pentru
concursul din datele de 13 și 15 februarie 2017.
Dl consiler, Bucur Ion, solicită ca la următoarea ședință să fie prezentat și ștatul de funcții al aparatului de
specialitate al primarului comunei Șoldanu, deoarece la acest moment componența acestuia are modificări
semnificative.
Președinții comisiilor de specialitate anunță o ședință comună a comisiilor în a doua parte a lunii februarie,
pentru a fi informați despre dosarele de ajutor social în plată.
Nemaifiind și alte înscrieri la cuvânt, după epuizarea problemelor înscrise pe ordine de zi, dl preşedinte de
şedinţă, Tănase Ionel, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Șoldanu, judeţul
Călăraşi, din data de 31 ianuarie 2017 și mulțumește tuturor celor prezenţi pentru participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi, data de 31 ianuarie 2017.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionel TĂNASE

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

ÎNTOCMIT:
Secretar comuna Şoldanu,
Traian HULEA

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