ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 25 mai 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.355/19 mai 2017 și prin Convocatorul nr.3767 din 19 mai 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, 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 încheiate în şedinţa ordinară a Consiliului Local al
comunei Şoldanu din data de 27.04.2017 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:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie și iulie 2017;
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Șoldanu, județul Călărași, pe anul
2017;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Primăriei comunei
Șoldanu, judeţul Călăraşi, pentru anul 2017;
Proiect de hotărâre 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;
Proiect de hotărâre 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;
Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Şoldanu”, domnului
NICOLAE DUMITRU;
Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Şoldanu”, doamnei
ANDREIȚĂ MARIA;
Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Şoldanu”, doamnei
NICOLAE CONSTANTINA;
Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Şoldanu”, doamnei STANCU
STANA;
Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Şoldanu”, doamnei IORGA
AURELIA ALEXANDRINA;
Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Şoldanu”, doamnei
CONSTANTIN EUGENIA;
Probleme diverse.
Respectând dispoziţiile art.43 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
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modificată şi completată, dl Geambaşu Iulian - primarul comunei, propune excluderea din ordinea de zi a
punctului IV - Proiect de hotărâre 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, apoi supune votului membrilor Consiliului local proiectul ordinii de zi al
şedinţei ordinare din data de 25 mai 2017, apoi constată că a fost aprobat cu 13 voturi pentru, faţă de 13 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 februarie, martie, aprilie 2017, dl Vișan Vasile,
abordează punctul I al ordinii de zi: alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru lunile mai, iunie, iulie 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.3723/17.05.2017 elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care propune
alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie, iulie 2017 și raportul de specialitate nr.3724/17.05.2017
elabortat de secretarul comunei Șoldanu, Traian Hulea.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr. 3722/17.05.2017 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă
pentru lunile mai, iunie, iulie 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.3866/25.05.2017, 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.3868/25.05.2017, 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.3867/25.05.2017, 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, Vișan Vasile, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile februarie - aprilie 2017,
solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl consilier, Marin Iulian, propune ca președinte de ședință pentru lunile mai, iunie, iulie să fie ales dl
ANDREIAȘ Iulian-Marius.
Nemaifiind amendamente, discuţii, sau alte propuneri, dl ANDREIAȘ Iulian-Marius, președintele de
ședință, supune la vot proiectul de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru lunile mai, iunie,
iulie 2017 și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.21/25 mai 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 ANDREIAȘ Iulian-Marius, propune să se treacă la punctul II 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.2292/27.04.2017, elaborat de Primarul comunei Şoldanu şi prin care se propune aprobarea rectificării
bugetului local al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2017.
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În continuare, dl primar prezintă proiectului de hotărâre nr.2062/12.04.2016 privind aprobarea
rectificării bugetului local al comunei Șoldanu, județul Călărași, pe anul 2017, apoi, doamna inspector, Angela-Camelia
Buștă, prezintă raportul de specialitate nr.3824/23.05.2016, 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.3866/25.05.2017, 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.3868/25.05.2017, 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.3867/25.05.2017, 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 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, solicită copii ale anexei proiectului de hotărâre pentru fiecare consilier.
Dna inspector, Angela-Camelia Buștă, înmânează consilierilor copiile solicitate.
Dl consilier, Bucur Ion, observă că sumele ce rectifică bugetul local au fost repartizate pentru căminul cultural.
Dl consilier, Cernea Iulian, face observația că nu se mai pot face rectificări ale bugetului local până în trimestrul
IV.
Dl consilier, Bucur Ion, observă că la distribuția cheltuielilor la actuala rectificare nu s-a ținut cont de
propunerile consilierilor; solicită informații despre terenul de sport de la Negoești.
Dl primar, Iulian Geambașu, arată că prioritare sunt investițiile în continuare, apoi cele cuprinse în stategia de
dezvoltare locală; la terenul de sport din satul Negoești nu se pot începe lucrările deoarece nu s-a putut emite
Autorizația de construire, în lipsa avizului CNANDR.
Dna inspector, Angela-Camelia Buștă, arată de ce trebuie terminată investiția în construirea căminului cultural:
există contract de execuție în derulare, constructorul emite facturi pentru lucrările executate și nu ne putem permite
blocarea conturilor pentru neachitarea acestora.
Dl consilier, viceprimar, Marin Iulian, este de acord că nu se pot sista lucrările.
Dl consilier, Bucur Ion, crede că s-au ținut lucrările comisiilor de specialitate degeaba.
Dl primar, Iulian Geambașu, arată că, în ordine temporară, ședința reunită a comisiilor s-a ținut în urma inițierii
proiectului de hotărâre.
Dl consilier, Bucur Ion, întreabă despre destinația sumei de 6500 lei de la punctul 7 al anexei.
Dl primar, Iulian Geambașu: pentru achiziția a două motocoase.
Dl consilier, Vișan Vasile, este de părere să se utilizeze ierbicid pentru apațiul verde, să nu se mai cosească în
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dreptul gospodăriilor.
Dl consilier, Bucur Ion, întreabă cât durează obținerea avizului CNANDR pentru terenul de sport de la Negoești.
Dl primar, Iulian geambașu, prezintă adresa CNANDR.
Dl consilier, Constantin Georgică, întrebă dacă există memoriul tehnic al proiectului.
Dl primar, Iulian Geambașu, arată că proiectantul lucrează la întocmirea documentațiilor pentru obținerea
avizului.
Dl consilier, Bucur Ion, propune să se utilizeze pentru terenul de sport, investiție în curs, suma de 50000 lei.
Dl consilier, Tănase Ionel, consideră că suma de 50000 nu e suficientă, trebuie mai mult.
Dna consilier, Botea Marijana, propune să se închirieze doritorilor ternul de sport de la școală.
Dl consilier, Constantin Georgică, e de părere că se poate, în viitor, închiria și terenul de sport de la Negoești.
Dl secretar, Traian Hulea, solicită dlui președinte să supună la vot proiectul de hotărâre.
Nemaifiind amendamente sau alte discuţii, 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.22/25 mai 2017 cu 8 voturi pentru și
5 abțineri (Bucur Ion, Vișan Vasile, Cernea Iulian, Ilie Costel, Constantin Georgică) din totalul de 13 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 Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Primăriei 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 al comunei Șoldanu, Iulian Geambașu, care prezintă plenului Consiliului local
referatul de aprobare înregistrat sub nr.2290/27.04.2017 elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care se propune
aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Primăriei comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul
2017.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr.1961/06.04.2017 prin care se propune aprobarea Planului de
ocupare a funcţiilor publice din cadrul Primăriei comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2017, iar dl secretar al
comunei, Traian Hulea, dă citire raportului de specialitate înregistrat cu nr.2291/27.04.2017.
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.3866/25.05.2017, 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.3868/25.05.2017, 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.3867/25.05.2017, 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.
După ce dl secretar al comunei, Traian Hulea, prezinta succint modificările aduse Planului de ocupare a
funcțiilor publice pe anul 2017, 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 ANDREIAȘ Iulian-Marius, președintele de ședință, supune la vot proiectul
de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Primăriei comunei Șoldanu, judeţul
Călăraşi, pe anul 2017 și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.23/25 mai
2017 cu 12 voturi pentru și 1 abținere (Cernea Iulian) din totalul de 13 consilieri locali prezenţi din 13 consilieri în
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funcție care compun Consiliul local.
În continuare, Preşedintele de şedinţă, dl ANDREIAȘ Iulian-Marius, propune să se treacă la punctul V al ordinii
de zi: 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.2294/27.04.2017 elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care se propune
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.2038/11.04.2017 prin care se propune 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 raportului de specialitate
înregistrat cu nr.2295/27.04.2017.
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.3866/25.05.2017, 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.3868/25.05.2017, 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.3867/25.05.2017, 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 sau alte discuţii, dl ANDREIAȘ Iulian-Marius, președintele de ședință, supune la vot proiectul
de hotărâre 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 și constată că a fost adoptată
hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.24/25 mai 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 ANDREIAȘ Iulian-Marius, propune să se treacă la punctul VI al
ordinii de zi: conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare al comunei Şoldanu“ domnului profesor, NICOLAE S.
DUMITRU.
Se înscrie la cuvânt dl primar al comunei Șoldanu, Iulian Geambașu, care prezintă plenului Consiliului local
referatul de aprobare înregistrat sub nr.2297/27.04.2017, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care se propune
conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare al comunei Şoldanu“ domnului profesor, NICOLAE S. DUMITRU.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr.2296/27.04.2017 prin care se propune conferirea titlului de
,,Cetăţean de onoare al comunei Şoldanu“ domnului profesor, NICOLAE S. DUMITRU, iar dl secretar, Traian Hulea,
dă citire raportului de specialitate înregistrat cu nr.2298/27.04.2017.
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.3866/25.05.2017, 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
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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.3868/25.05.2017, 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.3867/25.05.2017, 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.
Dna consilier, Trușcă Alexandrina, solicită o selecție mai severă a propunerilor pentru cetățeni de onoare.
Dl consilier, Cernea Iulian, arată că sunt și alte persoane ce pot fi onorate astfel.
Dl consilier, Ilie Costel, dă exemplu unei astfel de persoane: dna State, fost primar.
Dna consilier, Trușcă Alexandrina, întreabă despre aportul dlui Nicolae Dumitru în dezvoltarea comunei.
Dl consilier, Ilie Costel, crede că persoana propusă nu merită așa onoare.
Dl consilier, Bucur Ion, este de acord cu toate propunerile și are și dumnealui de făcut cțteva propuneri pentru a
le fi acordat titlul de cetățean de onoare: prof. Alexandru Maria, State Georgeta, dl Vintilă.
Dl primar, Iulian Geambașu, arată că sunt destule persoane merituase, spre exemplu, Ciobanu Florica, că
urmează a fi conferit titlul și altor persoane, că propunerile pot fi făcute și de către consilieri, cu respectarea
regulamentului propriu de acordare, aprobat prin hotărâre de consiliu.
Dl consilier, Ilie Costel, întreabă despre criteriul utilizat pentru selecția persoanelor propuse pentru astăzi.
Dl consilier, Constantin Georgică, roagă să se inițieze proiecte de hotărâre și pentru celelalte persoane propuse.
Dl consilier, Marin Iulian, arată că orice consilier local poate iniția proiecte de hotărâre în acest sens.
Dl consilier, Bucur Ion, solicită să studieze CI-urile și CV-urile persoanelor propuse.
Nemaifiind amendamente sau alte discuţii, dl ANDREIAȘ Iulian-Marius, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare al comunei Şoldanu“ domnului profesor,
NICOLAE S. DUMITRU și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.25/25
mai 2017 cu 8 voturi pentru și 5 abțineri (Cernea Iulian, Ilie Costel, Bucur Ion, Trușcă Alexandrina, Constantin
Georgică) din totalul de 13 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 VII al
ordinii de zi: conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare al comunei Şoldanu“ doamnei doctor, ANDREIȚĂ MARIA.
Se înscrie la cuvânt dl primar al comunei Șoldanu, Iulian Geambașu, care prezintă plenului Consiliului local
referatul de aprobare înregistrat sub nr.2300/27.04.2017, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care se propune
conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare al comunei Şoldanu“ doamnei doctor, ANDREIȚĂ MARIA.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr.2299/27.04.2017 prin care se propune conferirea titlului de
,,Cetăţean de onoare al comunei Şoldanu“ doamnei doctor, ANDREIȚĂ MARIA, iar dl secretar, Traian Hulea, dă
citire raportului de specialitate înregistrat cu nr.2301/27.04.2017.
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.3866/25.05.2017, 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
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avizare înregistrat sub nr.3868/25.05.2017, 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.3867/25.05.2017, 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 sau alte discuţii, dl ANDREIAȘ Iulian-Marius, președintele de ședință, supune la vot proiectul
de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare al comunei Şoldanu“ doamnei doctor, ANDREIȚĂ
MARIA și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.26/25 mai 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 ANDREIAȘ Iulian-Marius, propune să se treacă la punctul VIII al
ordinii de zi: conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare al comunei Şoldanu“ doamnei profesor, NICOLAE M.
CONSTANTINA.
Se înscrie la cuvânt dl primar al comunei Șoldanu, Iulian Geambașu, care prezintă plenului Consiliului local
referatul de aprobare înregistrat sub nr.2303/27.04.2017, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care se propune
conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare al comunei Şoldanu“ doamnei profesor, NICOLAE M. CONSTANTINA.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr.2299/27.04.2017 prin care se propune conferirea titlului de
,,Cetăţean de onoare al comunei Şoldanu“ doamnei profesor, NICOLAE M. CONSTANTINA, iar dl secretar, Traian
Hulea, dă citire raportului de specialitate înregistrat cu nr.2304/27.04.2017.
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.3866/25.05.2017, 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.3868/25.05.2017, 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.3867/25.05.2017, 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 sau alte discuţii, dl ANDREIAȘ Iulian-Marius, președintele de ședință, supune la vot proiectul
de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare al comunei Şoldanu“ doamnei profesor, NICOLAE M.
CONSTANTINA și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.27/25 mai 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 ANDREIAȘ Iulian-Marius, propune să se treacă la punctul IX al
ordinii de zi: conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare al comunei Şoldanu“ doamnei învățător, STANCU I. STANA.
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Se înscrie la cuvânt dl primar al comunei Șoldanu, Iulian Geambașu, care prezintă plenului Consiliului
local referatul de aprobare înregistrat sub nr.2306/27.04.2017, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care se
propune conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare al comunei Şoldanu“ doamnei învățător, STANCU I. STANA.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr.2305/27.04.2017 prin care se propune conferirea titlului de
,,Cetăţean de onoare al comunei Şoldanu“ doamnei învățător, STANCU I. STANA, iar dl secretar, Traian Hulea, dă
citire raportului de specialitate înregistrat cu nr.2307/27.04.2017.
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.3866/25.05.2017, 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.3868/25.05.2017, 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.3867/25.05.2017, 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 sau alte discuţii, dl ANDREIAȘ Iulian-Marius, președintele de ședință, supune la vot proiectul
de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare al comunei Şoldanu“ doamnei învățător, STANCU I.
STANA și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.28/25 mai 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 ANDREIAȘ Iulian-Marius, propune să se treacă la punctul X al ordinii
de zi: conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare al comunei Şoldanu“ doamnei profesor, IORGA AURELIA
ALEXANDRINA.
Se înscrie la cuvânt dl primar al comunei Șoldanu, Iulian Geambașu, care prezintă plenului Consiliului local
referatul de aprobare înregistrat sub nr.2327/28.04.2017, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care se propune
conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare al comunei Şoldanu“ doamnei profesor, IORGA AURELIA
ALEXANDRINA.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr.2326/28.04.2017 prin care se propune conferirea titlului de
,,Cetăţean de onoare al comunei Şoldanu“ doamnei profesor, IORGA AURELIA ALEXANDRINA, iar dl secretar,
Traian Hulea, dă citire raportului de specialitate înregistrat cu nr.2328/28.04.2017.
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.3866/25.05.2017, 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.3868/25.05.2017, 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 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.3867/25.05.2017, 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 sau alte discuţii, dl ANDREIAȘ Iulian-Marius, președintele de ședință, supune la vot proiectul
de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare al comunei Şoldanu“ doamnei do fesor, IORGA
AURELIA ALEXANDRINA și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.29/25
mai 2017 cu 12 voturi pentru și o abținere (Constantin Georgică) din totalul de 13 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 XI al
ordinii de zi: conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare al comunei Şoldanu“ doamnei profesor, CONSTANTIN
EUGENIA.
Se înscrie la cuvânt dl primar al comunei Șoldanu, Iulian Geambașu, care prezintă plenului Consiliului local
referatul de aprobare înregistrat sub nr.2389/02.05.2017, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care se propune
conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare al comunei Şoldanu“ doamnei profesor, CONSTANTIN EUGENIA.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr.2377/02.05.2017 prin care se propune conferirea titlului de
,,Cetăţean de onoare al comunei Şoldanu“ doamnei profesor, CONSTANTIN EUGENIA, iar dl secretar, Traian Hulea,
dă citire raportului de specialitate înregistrat cu nr.2379/02.05.2017.
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.3866/25.05.2017, 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.3868/25.05.2017, 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.3867/25.05.2017, 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 sau alte discuţii, dl ANDREIAȘ Iulian-Marius, președintele de ședință, supune la vot proiectul
de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare al comunei Şoldanu“ doamnei profesor, CONSTANTIN
EUGENIA și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.30/25 mai 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 ANDREIAȘ Iulian-Marius, propune să se treacă la punctul VII
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, Bucur Ion, solicită să fie inviotat și consiliul la decernarea diplomelor cetățenilor de onoare.
Dl secretar al comunei, Traian Hulea, arată că în textul proiectelor de hotărâre există deja invitația, locul ora și
data decernării.
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Dl consilier, Cernea Iulian, solicită ca, atunci când primăria este parte în procese civile, să fie înștiințat și
Consiliul local.
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 25 mai 2017 și mulțumește tuturor celor prezenţi pentru participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi, data de 25 mai 2017.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ANDREIAȘ Iulian-Marius

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

ÎNTOCMIT:
Secretar comuna Şoldanu,
Traian HULEA

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