ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 29 iunie 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.415/22 iunie 2017 și prin Convocatorul nr.4296 din 22 iunie 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.
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, ANDREIAȘ Iulian-Marius,
ales în funcţia de preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni, va conduce lucrările prezentei şedinţe.
Ținând seama de dispoziţiile art.42 alin.(3) şi (5) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, modificată şi completată, înaintea dezbaterii şi aprobării 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 încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local al
comunei Şoldanu din data de 25.05.2017 iar, în urma votului, acesta este aprobat în unanimitate de către membrii
Consiliului local prezenți la ședință, apoi 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 29
iunie 2017:
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Șoldanu, județul Călărași, pe anul
2017;
II.
Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor la comuna
Șoldanu, județul Călărași;
III.
Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar pe anul 2016, al comunei Șoldanu, județul
Călărași;
IV.
Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Șoldanu nr.24/25.05.2017 privind
constatarea apartenenței la domeniul privat al comunei Șoldanu, județul Călărași, a imobilului teren în
suprafață de 225 mp, situat în intravilanul satului Șoldanu, tarla 4, parcela 1/1.
Respectând dispoziţiile art.43 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
modificată şi completată, dl Geambaşu Iulian, primarul comunei Șoldanu, supune votului membrilor Consiliului local
proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 29 iunie 2017, apoi constată că a fost aprobat cu 12 voturi pentru,
faţă de 12 consilieri prezenți, din 13 consilieri local 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 ales pentru lunile mai, iunie, iulie 2017, dl ANDREIAȘ IulianMarius, 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 al comunei Șoldanu, Iulian Geambașu, care prezintă plenului Consiliului local
referatul de aprobare înregistrat sub nr.4395/28.06.2017 elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune
aprobarea rectificării bugetului local al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2017 apoi, doamna inspector,
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Angela-Camelia Buștă, prezintă raportul de specialitate nr.4371/27.06.2017, 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.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr. 3870/25.05.2017 privind aprobarea rectificării bugetului
local al comunei Șoldanu, județul Călărași, pe anul 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.4434/29.06.2017, prin 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.4438/29.06.2017, prin 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.4442/29.06.2017, 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, Andreiaș Iulian-Marius, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile februarie - aprilie
2017, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dna consilier, Trușcă Alexandrina, referindu-se la suma primită sub formă de ajutor de la Consiliul județean
Călărași, întreabă dacă acum se circulă pe trecerea prin vad.
Dl primar, Iulian Geambașu, confirmă că se circulă.
Nemaifiind amendamente, discuţii, sau alte propuneri, dl ANDREIAȘ Iulian-Marius, 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.31/29 iunie 2017 cu 11 voturi pentru și 1 abținere (Cernea Iulian) din totalul de 12 consilieri locali
prezenţi din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, Preşedintele de şedinţă, dl ANDREIAȘ Iulian-Marius, propune să se treacă la punctul II al ordinii
de zi: aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, 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.4397/28.06.2017, elaborat de Primarul comunei Şoldanu, prin care se propune aprobarea actualizării
Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2017.
În continuare, dl primar prezintă proiectului de hotărâre 3872/25.05.2017 pentru actualizarea Planului de analiză
și acoperire a riscurilor al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2017, apoi, dl secretar al comunei Șoldanu,
Traian Hulea, prezintă raportul de specialitate nr.4338/26.06.2017, elaborat de dl Petrică VLĂSCEANU, Șef S.V.S.U.
al comunei Șoldanu, 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 actualizării
Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, 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.4435/29.06.2017, prin care se constată îndeplinite
condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45
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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.4439/29.06.2017, 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.4443/29.06.2017, 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, ANDREIAȘ Iulian-Marius, solicită dlui secretar al comunei Șoldanu, Traian Hulea, să
prezinte succint, în ce constă actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor.
Dl secretar al comunei Șoldanu, Traian Hulea, prezintă modificările generate de mobilitatea personalului și de
alegerile locale din anul 2016 ce fac necesară actualizarea listelor anexe la Planul de analiză și acoperire a riscurilor la
comuna Șoldanu.
Dl consilier, Cernea Iulian, întreabă dacă funcționează serviciul voluntar pentru situații de urgență și solicită să-i
fie prezentată componența acestuia, respectiv, care sunt persoanele cu statut de voluntar.
Dl secretar al comunei, Traian Hulea, consemnează solicitarea dlui consilier, Cernea Iulian, și arată că va
solicita dlui Vlăsceanu Petrică, Șeful SVSU, să prezinte consilierilor atât componența SVSU cât și un raport de
activitate pentru anul 2016.
Nemaifiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl ANDREIAȘ Iulian-Marius, președintele de ședință, supune la
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Șoldanu,
judeţul Călăraşi, pe anul 2017 și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.32/29
iunie 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 ANDREIAȘ Iulian-Marius, propune să se treacă la punctul III al
ordinii de zi: aprobarea utilizării excedentului bugetar pe anul 2016, al comunei Șoldanu, județul Călărași, 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.4398/28.06.2017, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care se propune
aprobarea utilizării excedentului bugetar pe anul 2016, al comunei Șoldanu, județul Călărași.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr. 3871/25.05.2017 prin care se propune aprobarea utilizării
excedentului bugetar pe anul 2016, al comunei Șoldanu, județul Călărași, iar dl secretar al comunei, Traian Hulea, dă
citire raportului de specialitate înregistrat cu nr.4342/27.06.2017.
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.4436/29.06.2017, prin 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.4440/29.06.2017, prin 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.4444/29.06.2017, prin care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege
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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.
După ce dl primar, Iulian Geambașu, prezinta succint necesitățile de investiții pentru anul 2017, pentru care este
necesară utilizarea excedentului acumulat în cursul anului 2016, dl președinte de ședință, Vișan Vasile, solicită
consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl consilier, Vișan Vasile, solicită informații despre unele branșamente, pentru care există solicitări, dar sunt
încă neexecutate. Întreabă dacă se vor executa?
Dl primar, Iulian Geambașu, confirmă că se vor executa. Prioritare sunt investițiile în curs: execuția
branșamentelor conform contractului și finalizarea, inclusiv dotarea căminului cultural.
Dl consilier, Constantin Georgică, afirmă că plata reparațiilor conductelor sparte în timpul execuției
branșamentelor este suportată tot de comună.
Dl primar, Iulian Geambașu, menționează că branșamentele executate vor face parte din inventarul comunei.
Dl consilier, Cernea Iulian, întreabă de ce operatorul ECOAQUA S.R.L. nu întreține sistemul de alimentare cu
apă.
Dl primar, Iulian Geambașu, arată că lucrările de branșare se plătesc de beneficiar iar branșamentele vor fi
exploatate și întreținute de operator.
Dl consilier, Ilie Costel, arată că, în mod logic, aceste branșamente se predau, după execuție, operatorului.
Dl consilier, Vișan Vasile, dorește să știe câte dintre gospodăriile branșate consumă apă.
Dl primar, Iulian Geambașu, arată că toate branșările s-au executat în urma cererilor scrise, beneficiarii nu s-au
obligat să consume imediat.
Dl consilier, Ilie Costel, cei care nu plătesc consumul să fie debranșați; solicită dlui primar să prezinte consiliului
local contractele de gunoi.
Dl primar, Iulian Geambașu, comunică faptul că taxa de salubritate a fost aprobată prin hotărâre a consiliului
local și că există contract de furnizare de servicii de salubritate; observă că dl consilier, Ilie Costel, solicită informații
despre numărul de branșamente; au apărut cheltuieli suplimetare pentru execuția branșamentelor din lucrări cu caracter
neprevăzut.
Dna consilier, Trușcă Alexandrina, crede că orice cetățean are dreptul de a se branșa la sitemul de distribuție al
apei potabile și de a consuma.
Dl consilier, Vișan Vasile, dorește un branșament de secțiune mare pentru gospodăria proprie, sau un hidrant; se
angajază să suporte diferența de preț la execuție.
Nemaifiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl ANDREIAȘ Iulian-Marius, președintele de ședință, supune la
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar pe anul 2016, al comunei Șoldanu, județul
Călărași și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.33/29 iunie 2017 cu 9
voturi pentru și 3 abțineri (Cernea Iulian, Ilie Costel, Constantin Georgică) din totalul de 12 consilieri locali prezenţi
din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, Preşedintele de şedinţă, dl ANDREIAȘ Iulian-Marius, propune să se treacă la punctul IV al
ordinii de zi: revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Șoldanu nr.24/25.05.2017 privind constatarea
apartenenței la domeniul privat al comunei Șoldanu, județul Călărași, a imobilului teren în suprafață de 225 mp, situat
în intravilanul satului Șoldanu, tarla 4, parcela 1/1.
Se înscrie la cuvânt dl primar al comunei Șoldanu, Iulian Geambașu, care prezintă plenului Consiliului local
referatul de aprobare înregistrat sub nr.4396/28.06.2017 elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care se propune
revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Șoldanu nr.24/25.05.2017 privind constatarea apartenenței la
domeniul privat al comunei Șoldanu, județul Călărași, a imobilului teren în suprafață de 225 mp, situat în intravilanul
satului Șoldanu, tarla 4, parcela 1/1.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr. 3873/25.05.2017 prin care se propune revocarea Hotărârii
Consiliului local al comunei Șoldanu nr.24/25.05.2017 privind constatarea apartenenței la domeniul privat al comunei
Șoldanu, județul Călărași, a imobilului teren în suprafață de 225 mp, situat în intravilanul satului Șoldanu, tarla 4,
parcela 1/1, iar dl secretar, Traian Hulea, dă citire adresei Instituției Prefectului – județul Călărași nr.4299/07.06.2017
și raportului de specialitate înregistrat cu nr.4401/28.06.2017.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul reprezentanților comisilor 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.4437/29.06.2017, 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.4441/29.06.2017, 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.4445/29.06.2017, 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, ANDREIAȘ Iulian-Marius, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru
dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Nefiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl ANDREIAȘ Iulian-Marius, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Șoldanu nr.24/25.05.2017 privind
constatarea apartenenței la domeniul privat al comunei Șoldanu, județul Călărași, a imobilului teren în suprafață de 225
mp, situat în intravilanul satului Șoldanu, tarla 4, parcela 1/1și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local
al comunei Șoldanu nr.34/29 iunie 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 ANDREIAȘ Iulian-Marius, propune să se treacă la discutarea unor
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.
Se înscriu la cuvânt dna Trușcă Alexandrina, dl Ilie Costel, dl Constantin Georgică și dna Botea Marijana.
Dna consilier, Trușcă Alexandrina, propune ca, la următoarea ședință a comisiilor de specialitate, din ziua de joi,
06 iulie 2017, ora 19:00, să fie analizată situația datoriilor consilierilor locali și a angajaților primăriei la bugetul local,
precum și un raport de activitate al SVSU Șoldanu, inclusiv lista membrilor voluntari.
Dl consilier, Ilie Costel, solicită ca la aceeași ședință să fie prezentate și contractele pentru gunoi.
Dl consilier, Constantin Georgică, propune ca incinta școlii din satul Negoești să fie încuiată pe timpul nopții.
Dna consilier, Botea Marijana, propune ca la ședința următoare să fie invitați și reprezentanți ai Postului de
poliție.
Dl consilier, Constantin Georgică, aduce la cunoștință că, în satul Negoești, în urma lucrărilor de execuție a
rigolelor și șanțurilor aferente profilului drumurilor a rezultat pământ în exces, neevacuat.
Nemaifiind și alte înscrieri la cuvânt, după epuizarea problemelor înscrise pe ordine de zi, dl preşedinte de
şedinţă, ANDREIAȘ Iulian-Marius, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Șoldanu,
judeţul Călăraşi, din data de 29 iunie 2017 și mulțumește tuturor celor prezenţi pentru participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi, data de 29 iunie 2017.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CIOBANU Ciprian-Florin
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