ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 22 martie 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.215/15 martie 2017 și prin Convocatorul nr.1531 din 15 martie 2017.
Potrivit dispoziţiilor art.40 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi
completată, se procedează la verificarea prezenţei consilierilor locali la şedinţă şi se constată că din totalul de 13
consilieri locali în evidenţă sunt prezenţi 12 consilieri, astfel şedinţa este legal constituită. Dl secretar al comunei
comunică membrilor consiliului faptul că dl viceprimar, Marin Iulian, consilier al consiliului local al comunei Șoldanu,
lipsește motivat deoarece urmează cursurile de pregătire periodică în domeniul situațiilor de urgență la centrul din
municipiul Craiova.
La şedinţă mai participă: dl. Geambaşu Iulian – primarul comunei Șoldanu, dl. Hulea Traian – secretar al
comunei Şoldanu și dna Angela-Camelia BUȘTĂ, inspector în cadrul compartimentului financiar-contabil al aparatului
de specialitate al primarului comunei Șoldanu.
În conformitate cu prevederile art.35 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, modificată şi completată, dl consilier al Consiliului local al comunei Șoldanu, VIȘAN Vasile, ales în
funcţia de preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni, potrivit HCL Șoldanu nr. 7/31 ianuarie 2017, va conduce
lucrările prezentei şedinţe, fiind a treia lună.
Ținând seama de dispoziţiile art.42 alin.(3) şi (5) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, modificată şi completată, înaintea aprobării şi dezbaterii proiectului ordinii de zi al prezentei şedinţe a
Consiliului Local Şoldanu, secretarul comunei prezintă consilierilor locali, procesul-verbal al şedinţei anterioare.
Întrucât nu se înregistrează obiecţiuni motivate asupra conţinutului, potrivit dispoziţiile art.42 alin.(4) şi (6) din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, secretarul comunei
Șoldanu solicită supunerea spre aprobare a proceselor-verbale încheiate în şedinţa ordinară a Consiliului Local al
comunei Şoldanu din data de 28.02.2017, respectiv al ședinței de îndată din data de 14.03.2017, iar în urma votului
acestea sunt aprobate în unanimitate de către membrii Consiliului local prezenți la ședință, apoi semnate de secretarul
comunei și de Președintele de ședință.
În continuare, Primarul comunei Şoldanu dă citire proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 22
martie 2017:
I.

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Șoldanu, județul Călărași, pe anul 2017;

II.

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al comunei Șoldanu, județul
Călăraşi, pe anul 2016;

III.

Raportul dlui primar, GEAMBAȘU Iulian, privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Şoldanu,
judeţul Călăraşi, în anul 2016;

IV.

Raportul de activitate al dlui MARIN Iulian, viceprimarul comunei Șoldanu, județul Călărași, pe anul 2016.

V.

Probleme diverse.

Respectând dispoziţiile art.43 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
modificată şi completată, dl Geambaşu Iulian - primarul comunei, supune votului membrilor Consiliului local proiectul
ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 22 martie 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, dl Vișan Vasile, abordează punctul I al ordinii de zi: aprobarea
bugetului local al comunei Șoldanu, județul Călărași, pe anul 2017, solicitând cu acest prilej prezentarea documentelor
care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
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Se înscrie la cuvânt dl primar, Geambașu Iulian, care prezintă plenului Consiliului local referatul de
aprobare înregistrat sub nr.1568/16.03.2017 elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care se propune aprobarea
bugetului local pe anul 2017 al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi.
În continuare, dl primar prezintă proiectului de hotărâre nr.811/22.03.2016 privind aprobarea bugetului local al
comunei Șoldanu, județul Călărași, pe anul 2017, apoi, doamna inspector, Angela-Camelia Buștă, prezintă raportul de
specialitate nr.1581/17.03.2016, elaborat de compartimentul financiar-contabil, referitor la aprobarea 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 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.1671/22.03.2017, 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.1672/22.03.2017, 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.1673/22.03.2017, în care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi
se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
Dl președinte de ședință, Vișan Vasile, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen
a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl consilier, Muștățea Valeriu, solicită să fie detaliată anexa la proiectul de hotărâre inițiat.
Dna inspector, Angela-Camelia Buștă, prezintă partea de venituri a bugetului local, respectiv sumele din
impozite și taxe locale și sumele defalcate din cotele de TVA.
Dl consilier, Constantin Georgică, întreabă dacă sumele prezentate sunt atât de venituri, cât și de cheltuieli.
Dna inspector, Angela-Camelia Buștă, menționează că sunt sume de venituri, dar că sumele defalcate din cotele
de TVA au destinație specială.
Dl consilier, Bucur Ion, solicită un exemplar din anexa la proiectul de hotărâre și primește de la dna inspector..
Dl consilier, Constantin Georgică, solicită să se dicute detaliat partea de cheltuieli a bugetului.
Dna inspector, Angela-Camelia Buștă, continuă prezentarea.
Dl consilier, Bucur Ion, solicită lămuriri asupra sumelor destinate cheltuielilor materiale și servicii cu caracter
funcțional.
Dna inspector, Angela-Camelia Buștă, exemplifică: cheltuieli cu funcționarea internetului, site-ului, comunicații
telefonice etc.
Dl consilier, Bucur Ion, solicită și alte exemple de cheltuieli materiale și servicii cu caracter funcțional.
Dna inspector, Angela-Camelia Buștă, adaugă: plata cotizațiilor ACoR, ADI ECOAQUA, ADI ECO
MAMAGEMENT SALUBRIS, Crucea Roșie.
Dna consilier, Trușcă Alexandrina, întreabă dacă s-au prevăzut cheltuieli pentru asistență socială și plata
ajutoarelor de urgență.
Dna inspector, Angela-Camelia Buștă, arată că au fost prevăzute.
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Dl consilier, Constantin Georgică, întreabă dacă bugetul local se supune votului în totalitatea sa.
Dna inspector, Angela-Camelia Buștă, confirmă, apoi continuă expunerea cheltuielilor prevăzute pentru
despăgubiri civile, respectiv tranșele de plată ale dobânzilor la hotărâri civile cu sume datorate cadrelor didactice.
Dl consilier, Bucur Ion, întreabă dacă sunt asigurate sumele necesare tuturor acestor cheltuieli.
Dna inspector, Angela-Camelia Buștă, confirmă.
Dl consilier, Constantin Georgică, întreabă dacă sunt prevăzute cheltuieli pentru plata burselor.
Dna consilier, Botea Marijana, confirmă plata burselor școlare.
Dna inspector, Angela-Camelia Buștă, arată că tichetele de creșă și grădiniță se acordă în funcție de prezența la
cursuri, apoi prezinta cheltuielile prevăzute pentru sănătate (plata salariilor mediatorului sanitar și asistentului medical).
Dl consilier, Bucur Ion, întreabă de mărimea sumelor alocate de Consiliul județean pentru contunuarea lucrărilor
la căminul cultural.
Dna inspector, Angela-Camelia Buștă: 190000 lei.
Dna consilier, Botaea Marijana, întreabă despre momentul finalizării lucrărilor.
Dl primar arată că execuția ar trebui să se finalizeze în luna iunie, dar că finanțarea a rămas, în mare parte, pe
contribuția bugetului local.
Dna inspector, Angela-Camelia Buștă, continuă prezentarea și expune că pentru culte s-a prevăzut suma de
20000 lei.
Dl consilier, Constantin Georgică, solicită amănunte.
Dna consilier, Trușcă Alexandrina, arată că la biserica Parohiei Negoești este necesară amenajarea unei capele în
beci, care să fie utilizată în zilele geroase.
Dl consilier, Constantin Georgică, nu înțelege cum poate fi rece în biserica Negoeși, pentru că aceasta are
încălzire prin pardoseală.
Dl primar, Iulian Geambașu, arată că la biserica Parohiei Șoldanu este necesar a se amenaja un umbrar pentru
bucătăria de vară.
Dl consilier, Bucur Ion, întreabă dacă există solicitări din partea parohiilor.
Dna inspector, Angela-Camelia Buștă, prezintă solicitările.
Dl primar, ia cuvântul și arată că investiția de la sistemul de alimentare cu apă a fost declarată eligibilă pentru
finanțarea din POS Mediu, inclusiv branșamentele, iar contravaloarea acestora va fi utilizată pentru finanțarea unor
acțiuni de dezvoltare locală.
Dl consilier, Constantin Ilie, este de părere că nu ar mai trebui să facem branșamente pe cheltuiala comunei.
Dl primar, Iulian Geambașu, arată că, da, s-au cheltuit sume din bugetul local, dar că primim contravaloarea
acestora din finanțarea POS mediu, deci sumele au fost cheltuite cu eficiență maximă.
Dl consilier, Bucur Ion, întreabă despre branșamentele solicitate a fi realizate pe secțiunea de 2”.
Dl primar, Iulian Geambașu, arată că și acestea se vor realiza, imediat ce vor începe lucrările de branșare.
Dl consilier, Constantin Georgică, întreabă de ce este nevoie de foișor pentru prepararea hranei, dacă anexa la
biserică este dotată cu bucătărie.
Dl primar, iulian Geambașu, arată că mai precis, este vorba despre un umbrar pentru prepararea la ceaun și că la
parohia Negoești chiar este nevoie de acea amenajare, deoarece în biserică este foarte rece iarna.
Dl consilier, Cernea Iulian, arată că pentru montajul unui sistem de supraveghere video este necesară suma de
20000 lei.
Dl primar, Iulian Geambașu, expune condițiile necesare pentru realizarea sistemului video: proiect aprovat/avizat
de Inspectoratul de poliție, realizarea achiziției, obținerea autorizației de funcționare de la autoritatea națională de
supraveghere a opratorilor de date cu caracter personal.
Dna inspector, Angela-Camelia Buștă, continuă prezentarea: cheltuieli prevăzute pentru ajutorul persoanelor cu
handicap, iluminat public, alimentare cu apă.
Dl consilier, Constantin Georgică, întreabă ce se dorește a se realiza pentru iluminatul public.
Dl primar, Iulian Geambașu: puncte de aprindere.
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Dl consilier, Constantin Georgică, întreabă ce reprezintă cheltuielile pentru încălzire, iluminat, forță
motrică.
Dl primar, Iulian Geambașu: sunt cheltuieli pentru iluminat public.
Dl consilier, Bucur Ion, arată că str. Radu Voievod nu este iluminată suficient.
Dl primar, Iulian Geambașu, arată că a reținut observația și că va dispune măsuri de remediere.
Dl consilier, Constantin Georgică, întreabă câte branșamente mai sunt de realizat.
Dl primar, Iulian Geambașu: mai sunt destule de realizat.
Dna inspector, Angela-Camelia Buștă, prezintă prezentarea cheltuilelilor pentru salubritate, servicii, prestări de
servicii cu caracter funcțional.
Dl consilier, Constantin Georgică, întreabă cu ce operatori se va realiza curățenia.
Dl primar, Iulian Geambașu, arată că toate serviciile, inclusiv cele de curățenie, se realizează prin intermediul
SEAP și că după luna iulie, s-ar putea să înceapă activitatea ADI-ul Eco Management Salubris.
Dl consilier, Bucur Ion, solicită relații referitor la plata consultanței și întocmirea documentelor de mediu.
Dl primar, Iulian Geambașu, arată că pentru consultanța de mediu există contract în derulare.
Dna inspector, Angela-Camelia Buștă, continuă prezentarea.
Dl consilier, Constantin Georgică, este interesat de stadiul aplicării pentru terenul de sport din satul Negoești.
Dl primar. Iulian Geambașu, arată că CNANDR nu ne-a dat avizul pentru construirea acestuia în zona de
protecție a DN4.
Dl consilier, Bucur Ion, arată că s-a informat despre cheltuielile ocazionate de înființarea unei treceri la nivel
peste calea ferată la Negoești și că i s-a confirmat că suma necesară ar fi de aproximativ 60000 lei.
Dna consilier, Trușcă Alexandrina, dorește înființarea unei echipe de fotbal, și arată că pentru aceasta pot fi luați
bani ce au altă destinație în acest buget. Pentru început, se pot face demersuri din momentul în care avem
contravaloarea investiției de la alimentarea cu apă.
Dl primar, Iulian Geambașu, arată că au fost solicitate informații referitor la trecerea la nivel.
Dna consilier, Trușcă Alexandrina, arată că există interes pentru desființarea semnelor de circulație.
Dl consilier, Constantin Georgică, arată că acestea pot fi regândite după recepția lucrărilor de la proiectul de
asfaltare străzi.
Dl primar, Iulian Geambașu, arată că, în acest moment, nu există resurse pentru finanțarea realizării unei treceri
la nivel peste calea ferată și că vom solicita informații despre posibilitatea amenajării trecerii la nivel de la CNCFR.
Dna consilier, Trușcă Alexandrina, este de părere că dacă se vor aloca sume pentru trecerea la nivel, ar trebui să
se susțină și plățile aferente înființării și activității competiționale ale unei echipe de fotbal.
Dna consilier, Botea Marijana, arată că este de acord cu reînființarea unei echipe de fotbal, dar că aceasta trebuie
să respecte regulile competiționale.
Dl consilier, Constantin Georgică, insistă să se identifice sume pentru realizarea acestei treceri la nivel peste
calea ferată, prin reducerea altor cheltuieli.
Dl primar, Iulian Geambașu, arată că singura cheltuielă ce poate fi redusă este cea cu realizarea branșamentelor.
Dl consilier, Constantin Georgică, consideră că, pentru moment, 10000 lei sunt de ajuns pentru inițierea
demersurilor necesare realizării trecerii și că restul se va aloca prin rectificările din trimestrele III și IV.
Dl consilier, Vișan Vasile, președintele de ședință, solicită consiliului să fie de acord cu alocări de sume pentru
trecerea la nivel la rectificările ulterioare.
Nemaifiind amendamente sau alte discuţii, dl Vișan Vasile, președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre
privind aprobarea bugetului local al comunei Șoldanu, județul Călărași, pe anul 2017 și constată că a fost adoptată
hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.15/22 martie 2017 cu 12 voturi pentru din totalul de 12
consilieri locali prezenţi din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, Preşedintele de şedinţă, dl Vișan Vasile, propune să se treacă la punctul II al ordinii de zi:
aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2016 al 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
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referatul de aprobare înregistrat sub nr.1569/16.03.2017 elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care
propune aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2016 al comunei Șoldanu, județul Călărași.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr.812/22.03.2017 pentru aprobarea contului de încheiere a
exerciţiului bugetar pe anul 2016 al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, iar dna inspector, Angela-Camelia Buștă, dă
citire Anexei la prioectul de hotărâre.
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.1671/22.03.2017, 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.1672/22.03.2017, 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.1673/22.03.2017, în care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi
se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
Dl președinte de ședință, Vișan Vasile, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen
a proiectului de hotărâre iniţiat.
Nefiind amendamente sau alte discuţii, dl Vișan Vasile, președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre
privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2016 al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi și
constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.16/22 martie 2017 cu 12 voturi
pentru din totalul de 12 consilieri locali prezenţi din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, Preşedintele de şedinţă, dl Vișan Vasile, propune să se treacă la punctul III al ordinii de zi:
prezentarea Raportului dlui primar, GEAMBAȘU Iulian, privind starea economică, socială şi de mediu a comunei
Şoldanu, judeţul Călăraşi, în anul 2016.
Se înscrie la cuvânt dl primar al comunei Șoldanu, Iulian Geambașu, care prezintă plenului Consiliului local
Raportului dlui primar, GEAMBAȘU Iulian, privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Şoldanu, judeţul
Călăraşi, în anul 2016.
Nefiind și alte înscrieri la cuvânt, președintele de ședință, dl consilier, Vișan Vasile, constată că s-a luat act de
prezentarea Raportului dlui primar, GEAMBAȘU Iulian, privind starea economică, socială şi de mediu a comunei
Şoldanu, judeţul Călăraşi, în anul 2016.
În continuare, Preşedintele de şedinţă, dl Vișan Vasile, propune să se treacă la punctul IV al ordinii de zi:
prezentarea Raportului de activitate al dlui MARIN Iulian, viceprimarul comunei Șoldanu, județul Călărași, pe anul
2016.
Se înscrie la cuvânt dl viceprimar al comunei Șoldanu, Iulian Marin, care prezintă plenului Consiliului local
Raportului de activitate al dlui MARIN Iulian, viceprimarul comunei Șoldanu, județul Călărași, pe anul 2016.
Nefiind și alte înscrieri la cuvânt, președintele de ședință, dl consilier, Vișan Vasile, constată că s-a luat act de
prezentarea Raportului de activitate al dlui MARIN Iulian, viceprimarul comunei Șoldanu, județul Călărași, pe anul
2016.

În continuare, Preşedintele de şedinţă, dl Vișan Vasile, propune să se treacă la punctul IV al ordinii de
zi: ,,Probleme diverse”, invitând pe participanţii la prezenta sedinţă a Consiliului local să se înscrie la cuvânt
în vederea prezentării eventualelor probleme, care vor fi supuse dezbaterilor din plen.
Dna consilier, Trușcă Alexandrina, propune o ședință comună a comisiilor de specialitate în care să se supună
dezbaterilor oportunitatea înființării unei echipe de fotbal.
pg. 5

Dl primar, Iulian Geambașu, împreună cu dl secrater al comunei, Traian Hulea, prezintă consiliului local
normele de reglementare privind înființarea unui serviciu profesional pentru situații de urgență la comun e Șoldanu.
Dl consilier, Ilie Costel, solicită dlui primar să dispună limitarea deplasării turmei de oi a numitului ciobal al lui
Caterina în intravilanul satului și să-l oblige la amplasarea turmei de oi în extravilanul comunei, în condițiile legii.
Dl primar, Iulian Geambașu, solicită dlui consilier să depună la registratura Primăriei o sesizare în acest sens,
pentru a continua demersurile legale.
Dl consilier, Ilie Costel, crede că acest demers nu va fi uitat, deoarece se va consemna în procesul verbal al
ședinței.
Dl consilier, Constyantin Georgică, arată că sesizarea consemnată în procesul verbal al ședinței poate să fie
interpretată ca și o problemă de rezolvat.
Dna consilier, Trușcă Alexandrina, promite că va face dumneaei sesizarea privind pe “al lui Buțulan”.
Dna consilier, Botea Marijana, întreabă ce demersuri poate face primăria pentru rezolvarea acestei situații.
Dl primar, Iulian Geambașu, arată că pentru început, în urma sesizării depuse, va solicita ancheta Gărzii de
Mediu.
Dl consilier, Bucur Ion, arată că și acțiunea acestei instituții de control este limitată și dă exemplu situația în care
una dintre persoanele împotriva căreia s-a făcut plângere era în Franța.
Dl consilier, Vișan Vasile, întreabă unde vor paște turmele de animale, deoarece crescătorii notorii nu au venit la
licitația organizată pentru închirierea terenului din izlazul comunal.
Dl consilier, Andeiaș Iulian-Marius, crede că acești crescători de animale pe terenurile altora nu vor despăgubi
pe nimeni pentru oricare din culturile distruse.
Dl președinte de ședință, consilier, Vișan Vasile, dă cuvântul dlui Gavrilă Dumitru, sosit în timpul ședinței de
consiliu.
Dl Gavrilă Dumitru reia sesizarea din ședința ordinară din luna februarie și sugerează consiliului adoptarea unei
hotărâri pentru limitarea creșterii oilor în intravilan.
Dl consilier, Constantin Georgică, știe că există acte normative privind limitarea distanței locației de creștere al
animalelor numeroase în sat.
Dl consilier, Ilie Costel, arată că pot apărea epidemii din cauza animalelor neîngrijite, că spitalele sunt pline de
copii.
Dl Gavrilă Dumitru crede că sumele încasate din amenzi pot fi utilizate pentru susținerea financiară a unor
investiții, că se pot face executări silite pentru recuperarea debitelor și întreabă ce se întâmplă cu finanțarea promisă.
Dl consilier, Bucur Ion, întreabă despre situația câinilor fără stăpân.
Dl primar, Iulian Geambașu, arată că majoritatea așanumiților câini fără stăpân sunt, de fapt ai cetățenilor
comunei.
Dl Gavrilă Dumitru crede că cineva aduce câini fără stăpân din adăposturile de pe lângă București.
Nemaifiind și alte înscrieri la cuvânt, după epuizarea problemelor înscrise pe ordine de zi, dl preşedinte de
şedinţă, Vișan Vasile, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Șoldanu, judeţul
Călăraşi, din data de 22 martie 2017 și mulțumește tuturor celor prezenţi pentru participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi, data de 22 martie 2017.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
VIȘAN Vasile
ÎNTOCMIT:
Secretar comuna Şoldanu,
............................
Traian HULEA

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