ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 24 august 2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Șoldanu, judeţul
Călăraşi, convocată conform prevederilor art.39 alin.(3) şi (4) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001 republicată, modificată şi completată, de către Primarul Comunei Șoldanu, dl Iulian GEAMBAŞU,
prin Dispoziţia nr.363/10 august 2018 și prin Convocatorul nr.4563 din 10 august 2018.
Potrivit dispoziţiilor art.40 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 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, absent fiind dl viceprimar, Iulian MARIN, motivat de
participarea la cursuri de perfecționare profesională în perioada 19.08.2018 – 26.08.2018, astfel şedinţa este
legal constituită.
La şedinţă mai participă: dl Iulian GEAMBAŞU, primarul comunei Șoldanu și dl Traian HULEA, secretarul
comunei Șoldanu.
Ținând seama de dispoziţiile art.42 alin.(3) şi alin.(5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
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 ordinare
a Consiliului local din data de 26 iulie 2018.
Întrucât nu se înregistrează obiecţiuni motivate asupra conţinutului procesului-verbal, potrivit dispoziţiilor
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 26 iulie 2018, președintele de ședință, dl consilier,
Costel ILIE, solicită consiliului să-și exprime votul, iar în urma votului, constată că procesul-verbal este aprobat
cu votul pentru al 12 consilieri, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din totalul de 12 consilieri locali prezenţi, din
13 consilieri în funcție care compun Consiliul local, apoi este semnat de președintele de ședință din luna iulie, dl
consilier, Costel ILIE și de secretarul comunei.
În continuare, Primarul comunei Şoldanu dă citire proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 24
august 2018:
I. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul
2018;
II. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizarii valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în
domeniul public al comunei Șoldanu, județul Călărași, prevăzute în anexa la Hotărârea Consiliului local al
comunei Șoldanu nr. 15/27.08.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care completează domeniul
public al comunei Şoldanu, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluarii;
III. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană
în favoarea S.C. E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A..
Apoi propune Consiliului local introducerea în ordinea de zi a unor noi puncte, menționând că proiectele de
hotărâre sunt însoțite, potrivit prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, de referatele de aprobare ale inițiatorului, primarul comunei
Șoldanu, și de rapoartele de specialitate ale compartimentelor funcționale ale aparatului de specialitate al
primarului comunei Șoldanu:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Șoldanu
în Consiliul de Administraţie constituit în cadrul Şcolii gimnaziale „Constantin Teodorescu” Șoldanu,
pentru anul școlar 2018 – 2019;
2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Iulian GEAMBAȘU în vederea
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exercitării atribuţiilor comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, în Adunarea Generală a Asociaților din
cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT SALUBRIS”;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.20/2018 privind acordarea unui mandat special domnului Iulian GEAMBAȘU în vederea exercitării
atribuţiilor comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT SALUBRIS”.
Respectând dispoziţiile art.43 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
modificată şi completată, dl Iulian GEAMBAŞU, primarul comunei Șoldanu, supune votului membrilor
Consiliului local suplimentarea ordinii de zi, constată că a fost aprobată cu 12 voturi pentru, 0 abțineri, apoi
solicită Consiliului local exprimarea votului pentru ordinea de zi suplimentată și constată că că a fost aprobat cu
12 voturi pentru, faţă de 12 consilieri prezenți, din 13 consilieri locali care compun Consiliul local al comunei
Șoldanu.
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
ales pentru lunile iulie, august și septembrie 2018, dl consilier, Costel ILIE, 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 iulie, august și septembrie 2018, dl consilier,
Costel ILIE, abordează punctul I al ordinii de zi: aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu,
judeţul Călăraşi, pe anul 2018, solicitând cu acest prilej prezentarea documentelor care justifică inițierea
proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt inițiatorul proiectului de hotărâre, dl primar al comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU,
care prezintă plenului Consiliului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4553/10.08.2018, elaborat de
Primarul comunei Şoldanu, prin care propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei Șoldanu, judeţul
Călăraşi, pe anul 2018.
În continuare dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 4552/10.08.2018 privind
aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2018, apoi Raportul de
specialitate nr.4561/10.08.2018, elaborat de dna Angela-Camelia Buștă, ispector în compartimentul financiarcontabil al aparatului de specialitate al primarului comunei Șoldanu, prin care motivează în drept şi în fapt
necesitatea şi oportunitatea proiectului.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul președinților comisiilor de specialitate ale consiliului local, în vederea
prezentării rapoartelor de avizare ale proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele comisiei de specialitate pentru probleme juridice
și de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 4785/24.08.2018, 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 Vasile VIȘAN, 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. 4792/24.08.2018, 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 Marijana BOTEA, 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. 4799/24.08.2018, 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, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile iulie, august și septembrie 2018, dl consilier, Costel
ILIE, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
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Dl primar al comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, detaliază conținutul Anexei la proiectul de
hotărâre inițiat.
Nefiind amendamente, alte discuţii, sau alte propuneri, dl Costel ILIE, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul
2018 și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.38/24.08.2018 cu 12
voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din totalul de 12 consilieri locali prezenţi din 13 consilieri în
funcție care compun Consiliul local.
În continuare, preşedintele de şedinţă, dl Costel ILIE, propune să se treacă la punctul II al ordinii de zi:
aprobarea actualizării valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al comunei
Șoldanu, județul Călărași, prevăzute în anexa la Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.15/27.08.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care completează domeniul public al comunei Şoldanu,
cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, solicitând cu acest prilej prezentarea
documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt inițiatorul proiectului de hotărâre, dl primar al comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU,
care prezintă plenului Consiliului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 3307/06.06.2018, elaborat de
Primarul comunei Şoldanu prin care se propune aprobarea actualizării valorilor de inventar ale unor bunuri
imobile aflate în domeniul public al comunei Șoldanu, județul Călărași, prevăzute în anexa la Hotărârea
Consiliului local al comunei Șoldanu nr.15/27.08.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care completează
domeniul public al comunei Şoldanu, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării.
În continuare, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 3306/06.06.2018 privind
aprobarea actualizării valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al comunei
Șoldanu, județul Călărași, prevăzute în anexa la Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.15/27.08.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care completează domeniul public al comunei Şoldanu,
cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, apoi Raportul de specialitate nr.
4708/23.08.2018, elaborat de Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al comunei Șoldanu, prin care se motivează în drept şi în fapt necesitatea şi oportunitatea proiectului.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul președinților comisiilor de specialitate ale consiliului local, în vederea
prezentării rapoartelor de avizare ale proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele comisiei de specialitate pentru probleme juridice
și de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 4786/24.08.2018, 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 administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată,
modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dl Vasile VIȘAN, 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. 4793/24.08.2018, 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 administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dna Marijana BOTEA, 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. 4800/26.08.2018, 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 administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, modificată şi completată.
În continuare, dl consilier, Costel ILIE, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile iulie, august și septembrie
2018, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl consilier, Ion BUCUR, întreabă care dintre cele trei foraje executate funcționează.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, precizează că în acest moment funcționează puțurile 1 și 3, al doilea nefiind
în funcțiune și că pentru rezolvare s-a propus luna trecută inițierea demersurilor de achiziție a unui teren.
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Dl consilier, Ion BUCUR, întreabă dacă „zoborâna„ depozitată în sona de captare afectează pânza
freatică.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, arată că în acest moment freaticul nu este influențat, dar că nu știe ce va fi în
viitor.
Nemaifiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Ion BUCUR, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în
domeniul public al comunei Șoldanu, județul Călărași, prevăzute în anexa la Hotărârea Consiliului local al
comunei Șoldanu nr.15/27.08.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care completează domeniul public al
comunei Şoldanu, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării și constată că a fost
adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.39/24.08.2018, cu 10 voturi pentru, 2 abțineri
(Ion BUCUR, Iulian CERNEA) și 0 voturi împotrivă din totalul de 12 consilieri locali prezenţi din 13 consilieri
în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, preşedintele de şedinţă, dl Costel ILIE, propune să se treacă la punctul III al ordinii de zi:
aprobarea acordării dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană în favoarea S.C. EDISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A., 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. 4531/08.08.2018, prin care se propune aprobarea acordării
dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană în favoarea S.C. E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA
S.A..
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr. 4530/08.08.2018 privind aprobarea acordării dreptului de
uz și servitute de trecere subterană și supraterană în favoarea S.C. E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A., apoi, dl
Iulian GEAMBAȘU, primarul comunei Șoldanu, prezintă Raportul de specialitate nr. 4709/23.08.2018, elaborat
de Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei
Șoldanu, prin care se motivează în drept şi în fapt necesitatea şi oportunitatea proiectului.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul președinților comisiilor de specialitate ale consiliului local, în vederea
prezentării rapoartelor de avizare ale proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele comisiei de specialitate pentru probleme juridice
și de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 4787/24.08.2018, 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 administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată,
modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dl Vasile VIȘAN, 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. 4794/24.08.2018, 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 administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dna Marijana BOTEA, 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. 4801/24.08.2018, 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 administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, modificată şi completată.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile iulie, august și septembrie 2018, dl consilier, Costel
ILIE, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Nefiind amendamente, discuţii, sau propuneri, dl Costel ILIE, președintele de ședință, supune la vot proiectul
de hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană în favoarea
S.C. E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei
Șoldanu nr.40/24.08.2018 cu 10 voturi pentru, 2 abțineri (Ion BUCUR ȘI Iulian CERNEA) și 0 voturi
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împotrivă din totalul de 12 consilieri locali prezenţi, din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, preşedintele de şedinţă, dl Costel ILIE, propune să se treacă la punctul IV, suplimentar, al
ordinii de zi: aprobarea desemnării reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Șoldanu în Consiliul de
Administraţie constituit în cadrul Şcolii gimnaziale „Constantin Teodorescu” Șoldanu, pentru anul școlar 2018 2019, 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. 4676/21.08.2018, prin care propune aprobarea desemnării
reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Șoldanu în Consiliul de Administraţie constituit în cadrul Şcolii
gimnaziale „Constantin Teodorescu” Șoldanu, pentru anul școlar 2018 - 2019.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr. 4675/21.08.2018 privind aprobarea desemnării
reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Șoldanu în Consiliul de Administraţie constituit în cadrul Şcolii
gimnaziale „Constantin Teodorescu” Șoldanu, pentru anul școlar 2018 - 2019, apoi, dl Traian HULEA,
secretarul comunei Șoldanu, prezintă Raportul de specialitate nr. 4710/23.08.2018 prin care motivează în drept şi
în fapt necesitatea şi oportunitatea proiectului.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul președinților comisiilor de specialitate ale consiliului local, în vederea
prezentării rapoartelor de avizare ale proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele comisiei de specialitate pentru probleme juridice
și de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 4788/24.08.2018, 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 administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată,
modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dl Vasile VIȘAN, 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. 4795/24.08.2018, 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 administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dna Marijana BOTEA, 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. 4802/24.08.2018, 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 administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, modificată şi completată.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile iulie, august și septembrie 2018, dl consilier, Costel
ILIE, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Nefiind amendamente, discuţii, sau propuneri, dl Costel ILIE, președintele de ședință, supune la vot proiectul
de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Șoldanu în Consiliul de
Administraţie constituit în cadrul Şcolii gimnaziale „Constantin Teodorescu” Șoldanu, pentru anul școlar 2018 2019 și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.41 din 24 august 2018
cu 10 voturi pentru, 2 abțineri (Ion BUCUR, Iulian CERNEA) și 0 voturi împotrivă din totalul de 12 consilieri
locali prezenţi, din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, preşedintele de şedinţă, dl Costel ILIE, propune să se treacă la punctul V, suplimentar, al
ordinii de zi: aprobarea acordării unui mandat special domnului Iulian GEAMBAȘU în vederea exercitării
atribuţiilor comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT SALUBRIS”, 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. 4678/21.08.2018, prin care propune aprobarea acordării unui
mandat special domnului Iulian GEAMBAȘU în vederea exercitării atribuţiilor comunei Șoldanu, judeţul
Călăraşi, în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
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„ECOMANAGEMENT SALUBRIS”.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr. 4677/21.08.2018 privind aprobarea acordării unui mandat
special domnului Iulian GEAMBAȘU în vederea exercitării atribuţiilor comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, în
Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT
SALUBRIS”, apoi, dl Iulian GEAMBAȘU, primarul comunei Șoldanu, prezintă Raportul de specialitate nr.
4711/23.08.2018, elaborat de Dănuț-George-Mădălin STANCIU, expert în compartimentul dezvoltare
comunitară al aparatului de specialitate al primarului comunei Șoldanu, prin care se motivează în drept şi în fapt
necesitatea şi oportunitatea proiectului.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul președinților comisiilor de specialitate ale consiliului local, în vederea
prezentării rapoartelor de avizare ale proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele comisiei de specialitate pentru probleme juridice
și de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 4789/24.08.2018, 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 administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată,
modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dl Vasile VIȘAN, 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. 4796/24.08.2018, 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 administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dna Marijana BOTEA, 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. 4803/24.08.2018, 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 administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, modificată şi completată.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile iulie, august și septembrie 2018, dl consilier, Costel
ILIE, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Nefiind amendamente, discuţii, sau propuneri, dl Costel ILIE, președintele de ședință, supune la vot proiectul
de hotărâre privind aprobarea acordării unui mandat special domnului Iulian GEAMBAȘU în vederea exercitării
atribuţiilor comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT SALUBRIS” și constată că a fost adoptată hotărârea
Consiliului local al comunei Șoldanu nr.42/24 august 2018 cu 10 voturi pentru, 2 abțineri (Ion BUCUR și
Iulian CERNEA) și 0 voturi împotrivă din totalul de 12 consilieri locali prezenţi, din 13 consilieri în funcție care
compun Consiliul local.
În continuare, preşedintele de şedinţă, dl Costel ILIE, propune să se treacă la punctul VI, suplimentar, al
ordinii de zi: aprobarea completării Hotărârii Consiliului local al comunei Șoldanu nr.20/2018 privind acordarea
unui mandat special domnului Iulian GEAMBAȘU în vederea exercitării atribuţiilor comunei Șoldanu, judeţul
Călăraşi, în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„ECOMANAGEMENT SALUBRIS”, 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. 4713/23.08.2018, prin care propune aprobarea completării
Hotărârii Consiliului local al comunei Șoldanu nr.20/2018 privind acordarea unui mandat special domnului
Iulian GEAMBAȘU în vederea exercitării atribuţiilor comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, în Adunarea Generală
a Asociaților din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT SALUBRIS”.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr. 4712/23.08.2018 privind aprobarea completării Hotărârii
Consiliului local al comunei Șoldanu nr.20/2018 privind acordarea unui mandat special domnului Iulian
GEAMBAȘU în vederea exercitării atribuţiilor comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, în Adunarea Generală a
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Asociaților din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT SALUBRIS”,
apoi, dl Iulian GEAMBAȘU, primarul comunei Șoldanu, prezintă Raportul de specialitate nr. 4714/23.08.2018,
elaborat de Dănuț-George-Mădălin STANCIU, expert în compartimentul dezvoltare comunitară al aparatului de
specialitate al primarului comunei Șoldanu, prin care se motivează în drept şi în fapt necesitatea şi oportunitatea
proiectului.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul președinților comisiilor de specialitate ale consiliului local, în vederea
prezentării rapoartelor de avizare ale proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele comisiei de specialitate pentru probleme juridice
și de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 4790/24.08.2018, 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 administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată,
modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dl Vasile VIȘAN, 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. 4797/24.08.2018, 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 administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dna Marijana BOTEA, 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. 4804/24.08.2018, 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 administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, modificată şi completată.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile iulie, august și septembrie 2018, dl consilier, Costel
ILIE, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Nefiind amendamente, discuţii, sau propuneri, dl Costel ILIE, președintele de ședință, supune la vot proiectul
de hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului local al comunei Șoldanu nr.20/2018 privind
acordarea unui mandat special domnului Iulian GEAMBAȘU în vederea exercitării atribuţiilor comunei
Șoldanu, judeţul Călăraşi, în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „ECOMANAGEMENT SALUBRIS” și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului
local al comunei Șoldanu nr.43/24 august 2018 cu 10 voturi pentru, 2 abțineri (Ion BUCUR și Iulian
CERNEA) și 0 voturi împotrivă din totalul de 12 consilieri locali prezenţi, din 13 consilieri în funcție care
compun Consiliul local.
În continuare, preşedintele de şedinţă, dl Costel ILIE, 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 în plen, constată că s-a înscris la cuvânt dna
consilier, Marijana BOTEA, dl consilier, Ionel TĂNASE, dl consilier, Vasile VIȘAN, dl consilier, Iulian
CERNEA, dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, dl Dumitru GAVRILĂ, dl primar, Iulian GEAMBAȘU și dl
secretar al comunei Traian HULEA, apoi dă cuvântul celor înscriși, în ordinea înscrierii.
Dna consilier, Marijana BOTEA, primul înscris la cuvânt, prezintă problemele apărute în utilizarea terenului
de sport amenajat în incinta Școlii din satul Șoldanu: frecventat de persoane ce nu au legătură cu școala,
persoane din alte comunități, care preferă această locație pentru că nu plătesc taxă, acțiuni ce generează
degradarea și distrugerea bunului.
Dl consilier, Ciprian-Florin CIOBANU, e de părere că școala ar trebui să amplaseze camere de luat vederi
pentru a-i depista pe cei care distrug.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, înștiințează consiliul că sunt achiziționate camerele, urmând a fi amplasate.
Dl consilier, Costel ILIE, propune achiziția unor stâlpi pe care să fie amplasate camerele de supraveghere
stradale.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, e de părere că e necesară sesizarea lucrătorilor postului de poliție.
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Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, propune instituirea unei taxe de utilizare a terenului de sport.
Dna consilier, Marijana BOTEA, solicită, pentru început, adoptarea unui regulament de utilizare, prin care să
fie interzis accesul persoanelor străine.
Dl consilier, Ciprian-Florin CIOBANU, propune instituirea unei taxe de utilizare de aproximativ 20 – 30
lei/oră.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, solicită să se pună în vedere paznicului să sesizeze poliția.
Dl consilier, Costel ILIE, președintele de ședință, consideră că problema trebuie să rămână în atenția
domnului primar, inclusiv întocmirea unui program de funcționare.
Dl consilier, Ionel TĂNASE, al doilea înscis la cuvânt, dorește să se discute despre cimitirul din satul
Șoldanu, în interiorul căruia nu mai sunt locuri de veci libere și consideră că ar trebui extins.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, spune că pentru a extinde cimitirul e necesar să se termine activitatea
comisiei de fond funciar, să se pună în posesie tot ce mai e de pus, abia atunci se pot introduce în domeniul
privat al comunei terenurile libere rămase.
Dl consilier, Ionel TĂNASE, dorește să se continue acțiunile de curățenie în zona cimitirului Șoldanu.
Dna consilier, Marijana BOTEA, dorește să fie amplasat un container pentru deșeuri provenite din acțiunile
de întreținere a locurilor de veci.
Dl consilier, Ionel TĂNASE, știe că cimitirele sunt administrate de preoții parohi, dar consideră că asigurarea
terenului pentru extinderea acestora este datoria comunității.
Dl consilier, Iulian-Marius ANDREIAȘ, consideră că nu este corect ca terenul pentru extindere să fie asigurat
de comunitate, pentru că preoții parohi concesionează contra-cost aceste locuri de veci.
Dl consilier, Vasile VIȘAN, al treilea înscris la cuvânt, dorește să fie informat despre demersurile făcute
pentru transmiterea trecerii prin vad către Consiliul județean. De asemenea solicită ca la ședința viitoare a
Consiliului local să-i fie puse la dispoziție toate documentele referitoare la execuția reparațiilor acestei treceri
prin vad. Mai solicită ca la indicatoarele de circulație „Accesul interzis” să fie montate plăcuțe adiționale cu
inscripția „Cu excepția riveranilor”.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă stadiul demersurilor realizate în vederea transmiterii bunului imobil
în inventarul Consiliului județean Călărași: bunul a fost intabulat în Cartea Funciară, s-a transmis o adresă
privind intenția comunei Șoldanu de a transfera bunul în inventarul Consiliului județean, ce va fi prezentată în
plenul acestuia în ședința ordinară din luna aceasta, urmând ca, dacă sunt de acord cu preluarea, să fie aprobată
trasmiterea prin hotărâri ale Consiliului județean, respectiv Consiliului local.
Dl secretar, Traian HULEA, aduce la cunoștința Consiliului local că, pentru verificarea oricăror aspecte ale
activității primarului, viceprimarului sau aparatului de specialitate al primarului, consiliul local trebuie să
constituie comisii speciale, formate din consilieri locali, membri ai aparatului de specialitate și experți
recunoscuți în domeniul respectiv, comisii care să aibă atribuții și să-și desfășoare activitatea în baza unui
regulament conceput și aprobat de către consiliul local.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, aduce la cunoștința consiliului afirmația președintelui consiliului județean, dl
Vasile ILIUȚĂ, că în cel mult 2 ani va fi executat acest pod.
Dl consilier, Iulian CERNEA, al patrulea înscris la cuvânt, dorește să fie informat dacă s-a confirmat în zonă
vreun focar de pestă porcină africană și, deoarece a constatat că au fost izolate fântânile publice, să i se aducă la
cunoștință cine și cât s-a cheltuit pentru izolare.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, informează consiliul local că în zonă nu sunt confirmate focare de pestă
porcină africană și că acele fântâni publice au fost izolate cu plasă sudată din OL și că demersul a fost realizat
urmare unei adrese a Consiliului județean.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, al cincilea înscris la cuvânt, propune ca pe domeniul public, vegetația să
fie ierbicidată, să se achiziționeze un atomizor în acest sens, să nu se mai cosească, deoarece costurile de
întreținere sunt mai mari.
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Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, înștiințează consiliul local că deja s-au uzat 3 motocoase, dar că
propunerea contravine dispozițiilor legale privind asigurarea de spații verzi și că astfel nu se protejază mediul
înconjurător.
Dl consilier, Costel ILIE, atrage atenția asupra faptului că vegetația din aliniamentul drumului național
obturează vizibilitatea la ieșirea din străzile laterale.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, aduce la cunoștință că drumul ce duce la cimitirul din satul Șoldanu s-a
îngustat din cauza vegetației, fiind aproape impracticabil.
Dl consilier, Vasile VIȘAN, confirmă aceeași situație și pe str. Macului.
Dl Dumitru GAVRILĂ, al șaselea înscris la cuvânt, atrage atenția asupra unor probleme de gospodărie
constatate de dumnealui: copacii din aliniamentul drumului național trebuie toaletați pentru asigurarea
vizibilității la ieșirea din străzile laterale, montarea plăcuțelor adiționale cu mențiunea „Cu excepția riveranilor”
la indicatoarele de circulație „Accesul interzis”, prezintă conflictul dumnealui cu reprezentanții Gărzii de mediu
și propune delimitarea trotuarului de parcarea din fața Primăriei printr-o bordură și marcarea adecvată a locurilor
rezervate persoanelor cu handicap.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, al șaptelea înscris la cuvânt, aduce la cunoștință consiliului local că din
motive obiective nu a putut rămâne în concediul de odihnă și aduce la cunoștință că intenționează să efectueze
tranșa obligatorie de 15 zile din acesta în perioada 10.09.2018 – 28.09.2018. Prezintă notificarea înregistrată cu
nr.4680/21.08.2018.
Dl secretar al comunei, Traian HULEA, al optulea înscris la cuvânt, prezintă consiliului local textul adresei
de răspuns la solicitarea Tribunalului Călărași din data de 13 iunie 2018, ce privește cauza dosarului
193/116/2018: „• în luna decembrie 2018, au avut loc, în total, două ședințe ale Consiliul local al comunei
Șoldanu, și anume, şedinţa ordinară din data de 18 decembrie 2017, respectiv şedinţa extraordinară din data de
28 decembrie 2017; • reclamanții Cernea Iulian și Bucur Ion au fost prezenți la lucrările ședinței ordinare a
consiliului local din data de 18 decembrie 2017” și solicită consiliului local să-și exprime prin vot acordul
privind textul.
Dnii consilieri, Ion BUCUR și Iulian CERNEA, declară că în calitate de părți în proces se vor abține de la
vot.
Dl președinte de ședință supune la vot ca adresa de răspuns să fie transmisă cu textul prezentat și constată că
pentru acest text s-au exprimat 8 voturi pentru și 4 abțineri (Ion BUCUR, Iulian CERNEA, Ciprian-Florin
CIOBANU, Georgică CONSTANTIN).
Nemaifiind și alte înscrieri la cuvânt, după epuizarea problemelor înscrise pe ordinea de zi, dl preşedinte de
şedinţă, consilier local, Costel ILIE, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei
Șoldanu, judeţul Călăraşi, din data de 24 august 2018 și mulțumește tuturor celor prezenţi pentru participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi, data de 24 august 2018.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local, Costel ILIE
ÎNTOCMIT:
Secretar comuna Şoldanu,
Traian HULEA

............................
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Pagina 9 din 9

