ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 28 iunie 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.251/22 iunie 2018 și prin Convocatorul nr.3586 din 22 iunie 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 13 consilieri, 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 29 mai 2018.
După studierea procesului-verbal, dl președinte de ședință face observația că, referitor la suma de 350000 lei
pentru reparația podului, mesajul dumnealui a fost despre ofertarea acestei sume și nu despre cheltuirea ei, așa
cum din eroare s-a consemnat de către dl secretar al comunei.
Întrucât nu se înregistrează și alte 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, după ce informează consiliul că procesul verbal al fiecărei ședințe a consiliului este
postat pe site-ul primăriei la câteva zile de la data ședinței și că referitor la conținutul scris al acestuia se pot
depune Note scrise, care se atașază procesului-verbal și devin parte a acestuia, secretarul comunei Șoldanu
solicită supunerea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei
Şoldanu din data de 29 mai 2018, președintele de ședință, dl consilier Ion BUCUR, solicită cere consiliului să-și
exprime votul, iar în urma votului, constată că procesul-verbal modificat în urma observației sale este aprobat cu
votul pentru al 13 consilieri, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri locali prezenţi, din 13
consilieri în funcție care compun Consiliul local, apoi este semnat de președintele de ședință și de secretarul
comunei.
În continuare, Primarul comunei Şoldanu dă citire proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 28
iunie 2018:
I. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de concesiune a bunului imobil Teren aferent,
Consumcoop, sat Șoldanu, în suprafaţă de 546 mp, aparținând domeniului public al comunei Şoldanu, judeţul
Călăraşi, administrat de Consiliul Local Şoldanu, identificat la poziția 21 din Anexa nr.43 la HGR
nr.1349/2001;
II. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului în suprafață de 355,01 mp situat
în intravilanul satului Șoldanu, Tarla 58, Parcela 1 și 1/1, lot 3, atribuit dlui LAZĂR Lucian prin Hotărârea
Consiliului local al comunei Șoldanu nr.64/30.11.2011;
III. Proiect de hotărâre privind adoptarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
IV. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării taxei speciale pentru serviciile de salubrizare prestate la nivelul
comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi;
V. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul
2018;
VI. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de folosință asupra terenului în suprafață de 499,61
mp situat în intravilanul satului Șoldanu, Tarla 29, Parcela 2, lot 2, atribuit dlui PISTOL Dumitru-Daniel prin
Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.29/08.05.2012;
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VII. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de folosință asupra terenului în suprafață de
499,04 mp situat în intravilanul satului Șoldanu, Tarla 29, Parcela 2, lot 7, atribuit dlui PISTOL Alin prin
Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.38/30.07.2015;
VIII. Proiect de hotărâre privind aprobarea normativului propriu de cheltuieli privind consumul orar de carburant
pentru motoutilajele din dotarea Consiliului local al comunei Șoldanu;
IX. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie, august, septembrie 2018;
X. Prezentarea Raportului privind stadiul completării Registrului Agricol 2015 - 2019.
Respectând dispoziţiile art.43 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată,
modificată şi completată, dl Iulian GEAMBAŞU, primarul comunei Șoldanu solicită Consiliului local
exprimarea votului pentru ordinea de zi și constată că că a fost aprobată cu 13 voturi pentru, faţă de 13
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 aprilie, mai și iunie 2018, dl consilier, Ion BUCUR, 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 aprilie, mai și iunie 2018, dl consilier, Ion
BUCUR, abordează punctul I al ordinii de zi: aprobarea inițierii procedurii de concesiune a bunului imobil
Teren aferent, Consumcoop, sat Șoldanu, în suprafaţă de 546 mp, aparținând domeniului public al comunei
Şoldanu, judeţul Călăraşi, administrat de Consiliul Local Şoldanu, identificat la poziția 21 din Anexa nr.43 la
HGR nr. 1349/2001, 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.1649/12.03.2018, prin care
propune aprobarea inițierii procedurii de concesiune a bunului imobil Teren aferent, Consumcoop, sat Șoldanu,
în suprafaţă de 546 mp, aparținând domeniului public al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, administrat de
Consiliul Local Şoldanu, identificat la poziția 21 din Anexa nr.43 la Hotărârea Guvernului nr.1349/2001
(modificată și completată prin Art.I. pct.42 și Anexa nr.33 la Hotărârea Guvernului nr.1303/2011).
În continuare dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr.1608/12.03.2018 privind
aprobarea inițierii procedurii de concesiune a bunului imobil Teren aferent, Consumcoop, sat Șoldanu, în
suprafaţă de 546 mp, aparținând domeniului public al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, administrat de
Consiliul Local Şoldanu, identificat la poziția 21 din Anexa nr.43 la Hotărârea Guvernului nr.1349/2001, apoi dl
viceprimar, Iulian MARIN, prezintă Raportul de specialitate nr.2364/20.04.2018, 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.2560/27.04.2018, 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.2564/27.04.2018, 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.2568/27.04.2018, 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 aprilie, mai și iunie 2018, dl consilier, Ion BUCUR,
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solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl secretar al comunei, Traian HULEA, prezintă consiliului local adresa dlui Aurelian MARINCIU,
înregistrată la Primăria comunei Șoldanu cu nr.3709/28.06.2018, prin care solicită suspendarea procedurii de
concesiune și comunică, în sprijinul solicitării sale, Certificatul de grefă din data de 28 iunie 2018, dosar
nr.3259/269/2018, emis de Judecătoria Oltenița, fragment din cererea de deschidere a procesului, transmisă prin
fax, apoi concluziile analizei acestor documente: procesul nu este pe rol, dosarul fiind în procedura de cameră
preliminară, obiectul presupusului litigiu nu este constatarea proprietății dlui Aurelian MARINCIU asupra
terenului propus a fi concesionat ci constatarea proprietății dlui Aurelian MARINCIU asupra imobilului format
din 4 camere... .
Dl consilier, Ion BUCUR, observă că nu există pe rolul instanței, la Judecătoria Oltenița, dosarul cu
nr.3259/269/2018.
Dl secretar al comunei, Traian HULEA, confirmă, arătând că dosarul este în procedura de cameră
preliminară, că procesul încă nu a început, că există posibilitatea ca cererea să fie respinsă în acest stadiu
procesual. Mai arată că în ședința de azi s-a supus dezbaterii și aprobării inițierea procedurilor de concesionare,
respectiv, realizarea studiilor, documentației de atribuire șa. pentru teren, că documente vor fi supuse aprobării
consiliului după ce vor fi realizate, procedură care durează și care poate fi suspendată dacă apare această
necesitate datorită vreunui litigiu privind terenul și că, oricum, dl Aurelian MARINCIU poate participa la
licitație.
Nemaifiind amendamente, alte discuţii, sau alte propuneri, dl Ion BUCUR, președintele de ședință, supune la
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de concesiune a bunului imobil Teren aferent,
Consumcoop, sat Șoldanu, în suprafaţă de 546 mp, aparținând domeniului public al comunei Şoldanu, judeţul
Călăraşi, administrat de Consiliul Local Şoldanu, identificat la poziția 21 din Anexa nr.43 la HGR nr.1349/2001
și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.24/28.06.2018 cu 10 voturi
pentru, 3 abțineri (Iulian CERNEA, Georgică CONSTANTIN și Vasile VIȘAN) și 0 voturi împotrivă din totalul
de 13 consilieri locali prezenţi din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, preşedintele de şedinţă, dl Ion BUCUR, propune să se treacă la punctul II al ordinii de zi:
retragerea dreptului de folosință asupra terenului în suprafață de 355,01 mp situat în intravilanul satului Șoldanu,
Tarla 58, Parcela 1 și 1/1, lot 3, atribuit dlui LAZĂR Lucian prin Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.64/30.11.2011, 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.2574/27.04.2018, prin care
propune retragerea dreptului de folosință asupra terenului în suprafață de 355,01 mp situat în intravilanul satului
Șoldanu, Tarla 58, Parcela 1 și 1/1, lot 3, atribuit dlui LAZĂR Lucian prin Hotărârea Consiliului local al
comunei Șoldanu nr.64/30.11.2011.
În continuare, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr.2573/27.04.2018 privind
retragerea dreptului de folosință asupra terenului în suprafață de 355,01 mp situat în intravilanul satului Șoldanu,
Tarla 58, Parcela 1 și 1/1, lot 3, atribuit dlui LAZĂR Lucian prin Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.64/30.11.2011, apoi Raportul de specialitate nr.2900/16.05.2018, elaborat de Comisia pentru identificarea şi
inventarierea terenurilor în vederea aplicării dispoziţiilor Legii nr.15/2003, constituită prin Dispoziția primarului
comunei Șoldanu nr.632/19.10.2016, 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.3118/29.05.2018, 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
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avizare înregistrat sub nr. 3125/29.05.2018, 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. 3132/29.05.2018, 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, Ion BUCUR, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile aprilie, mai și iunie 2018,
întrebând dacă pe acest teren există construcții, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea
în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, arată că pe acest amplasament nu există construcții, că beneficiarul dreptului
de folosință nu a solicitat Certificat de urbanism.
Dl consilier, Ion BUCUR, a înțeles că pentru cei care au construit fără autorizație și cărora nu li s-a retras
dreptul de folosință, s-a identificat soluția de a intra în legalitate.
Nemaifiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Ion BUCUR, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului în suprafață de 355,01 mp situat în
intravilanul satului Șoldanu, Tarla 58, Parcela 1 și 1/1, lot 3, atribuit dlui LAZĂR Lucian prin Hotărârea
Consiliului local al comunei Șoldanu nr.64/30.11.2011 și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului
local al comunei Șoldanu nr.25/28.06.2018, cu 11 voturi pentru, 2 abțineri (Ion BUCUR, Iulian CERNEA) și
0 voturi împotrivă din totalul de 13 consilieri locali prezenţi din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul
local.
În continuare, preşedintele de şedinţă, dl Ion BUCUR, propune să se treacă la punctul III al ordinii de zi:
adoptarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism, 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. 2763/09.05.2018, prin care se propune adoptarea Regulamentului
local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de
urbanism.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr. 2762/09.05.2018 priviund adoptarea Regulamentului
local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de
urbanism, apoi, dl Iulian GEAMBAȘU, primarul comunei Șoldanu, prezintă Raportul de specialitate nr.
nr.3509/20.06.2018, elaborat responsabilul cu urbanismul și amenajarea teritoriului la comuna Șoldanu,
inspector, Rodica PANAIT, 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. 3725/28.06.2018, 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. 3733/28.06.2018, 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. 3742/28.06.2018, 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
Pagina 4 din 11

alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, modificată şi completată.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile aprilie, mai și iunie 2018, dl consilier, Ion BUCUR,
solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl secretar al comunei, Traian HULEA, prezintă pe scurt consiliului local conținutul și scopul adoptării
acestui regulament, remarcă faptul că un astfel de regulament trebuia adoptat cel târziu în anul 2011 și că
urmează ca primarul comunei să stabilească prin dispoziție persoana responsabilă.
Nemaifiind amendamente, discuţii, sau propuneri, dl Ion BUCUR, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind adoptarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism și constată că a fost adoptată hotărârea
Consiliului local al comunei Șoldanu nr.26/28 iunie 2018 cu 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă
din totalul de 13 consilieri locali prezenţi, din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, preşedintele de şedinţă, dl Ion BUCUR, propune să se treacă la punctul IV al ordinii de zi:
aprobarea ajustării taxei speciale pentru serviciile de salubrizare prestate la nivelul comunei Șoldanu, judeţul
Călăraşi, solicitând cu acest prilej prezentarea documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dl primar al comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, care prezintă plenului Consiliului
local Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2781/09.05.2018, prin care propune aprobarea ajustării taxei
speciale pentru serviciile de salubrizare prestate la nivelul comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr. 2782/09.05.2018 privind aprobarea ajustării taxei
speciale pentru serviciile de salubrizare prestate la nivelul comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, apoi, dl Iulian
GEAMBAȘU, primarul comunei Șoldanu, prezintă Raportul de specialitate nr. 3576/21.06.2018, întocmit de dna
Tudora ZAMFIR, referent în compartimentul financiar-contabil 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. 3726/28.06.2018, 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. 3734/28.06.2018, 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. 3743/28.06.2018, 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 aprilie, mai și iunie 2018, dl consilier, Ion BUCUR,
solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, propune aprobării consiliului local un amendament la valoarea tarifului
lunar pe persoană, respectiv să rămână cuantumul de 5 lei/persoană/lună, cu TVA inclus (4,20 lei/persoană/lună
fără TVA).
Dl consilier, Vasile VIȘAN, propune aprobării consiliului local un amendament la valoarea tarifului lunar pe
persoană, în cuantum de 8,4 lei/persoană/lună, fără TVA.
Nemaifiind amendamente, discuţii, sau propuneri, dl Ion BUCUR, președintele de ședință, supune la vot, în
ordinea propunerii lor, amendamentele, și constată că primul amendament a fost aprobat de Consiliul local al
comunei cu 10 voturi pentru, 3 abțineri (Ion BUCUR, Iulian CERNEA, Vișan VASILE) și 0 voturi împotrivă,
apoi proiectul de hotărâre privind aprobarea ajustării taxei speciale pentru serviciile de salubrizare prestate la
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nivelul comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei
Șoldanu nr.27/28 iunie 2018 cu 10 voturi pentru, 3 abțineri (Ion BUCUR, Iulian CERNEA, Vișan VASILE) și
0 voturi împotrivă din totalul de 13 consilieri locali prezenţi, din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul
local.
În continuare, preşedintele de şedinţă, dl Ion BUCUR, propune să se treacă la punctul V 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 dl primar al comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, care prezintă plenului Consiliului
local Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 3375/11.06.2018, prin care propune aprobarea rectificării
bugetului local al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2018.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr. 3374/11.06.2018 privind aprobarea rectificării bugetului
local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2018, apoi, dl Iulian GEAMBAȘU, primarul comunei
Șoldanu, prezintă Raportul de specialitate nr. 3391/12.06.2018, elaborat de dna Angela-Camelia Buștă, ispector
în compartimentul financiar-contabil al aparatului de specialitate al primarului comunei Șoldanu, privind
aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2018, 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. 3727/28.06.2018, 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. 3735/28.06.2018, 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. 3744/28.06.2018, 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 aprilie, mai și iunie 2018, dl consilier, Ion BUCUR,
face observația că este vorba despre aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018 cu salariile mediatorului
sanitar și asistentului medical comunitar pentru luna iulie 2018 și solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt
pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Nefiind amendamente, discuţii, sau propuneri, dl Ion BUCUR, 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.28/28 iunie 2018 cu 13
voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din totalul de 13 consilieri locali prezenţi, din 13 consilieri în
funcție care compun Consiliul local.
În continuare, preşedintele de şedinţă, dl Ion BUCUR, propune să se treacă la punctul VI al ordinii de zi:
aprobarea retragerii dreptului de folosință asupra terenului în suprafață de 499,61 mp situat în intravilanul satului
Șoldanu, Tarla 29, Parcela 2, lot 2, atribuit dlui PISTOL Dumitru-Daniel prin Hotărârea Consiliului local al
comunei Șoldanu nr.29/08.05.2012, 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. 3141/29.05.2018, prin care se propune aprobarea retragerii
dreptului de folosință asupra terenului în suprafață de 499,61 mp situat în intravilanul satului Șoldanu, Tarla 29,
Parcela 2, lot 2, atribuit dlui PISTOL Dumitru-Daniel prin Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
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nr.29/08.05.2012.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr. 3140/29.05.2018 privind aprobarea retragerii dreptului de
folosință asupra terenului în suprafață de 499,61 mp situat în intravilanul satului Șoldanu, Tarla 29, Parcela 2, lot
2, atribuit dlui PISTOL Dumitru-Daniel prin Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.29/08.05.2012,
apoi, dl Iulian GEAMBAȘU, primarul comunei Șoldanu, prezintă Raportul de specialitate nr. 3613/25.06.20148,
elaborat de Comisia pentru identificarea şi inventarierea terenurilor, în vederea aplicării dispoziţiilor Legii
nr.15/2003, constituită prin Dispoziția primarului nr.632/19.10.2016, 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. 3728/28.06.2018, 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. 3736/28.06.2018, 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. 3745/28.06.2018, 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, Ion BUCUR, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile aprilie, mai și iunie 2018,
solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Nefiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Ion BUCUR, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de folosință asupra terenului în suprafață de 499,61
mp situat în intravilanul satului Șoldanu, Tarla 29, Parcela 2, lot 2, atribuit dlui PISTOL Dumitru-Daniel prin
Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.29/08.05.2012 și constată că a fost adoptată hotărârea
Consiliului local al comunei Șoldanu nr.29/28.06.2018, cu 11 voturi pentru, 2 abțineri (Ion BUCUR, Iulian
CERNEA) și 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri locali prezenţi din 13 consilieri în funcție care
compun Consiliul local.
În continuare, preşedintele de şedinţă, dl Ion BUCUR, propune să se treacă la punctul VII al ordinii de zi:
aprobarea retragerii dreptului de folosință asupra terenului în suprafață de 499,04 mp situat în intravilanul satului
Șoldanu, Tarla 29, Parcela 2, lot 7, atribuit dlui PISTOL Alin prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Șoldanu nr.38/30.07.2015, 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. 3193/31.05.2018, prin care se propune aprobarea retragerii
dreptului de folosință asupra terenului în suprafață de 499,04 mp situat în intravilanul satului Șoldanu, Tarla 29,
Parcela 2, lot 7, atribuit dlui PISTOL Alin prin Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.38/30.07.2015.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr. 3192/31.05.2018 privind aprobarea retragerii dreptului de
folosință asupra terenului în suprafață de 499,04 mp situat în intravilanul satului Șoldanu, Tarla 29, Parcela 2, lot
7, atribuit dlui PISTOL Alin prin Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.38/30.07.2015, apoi, dl
Iulian GEAMBAȘU, primarul comunei Șoldanu, prezintă Raportul de specialitate nr. 3590/25.06.2018, elaborat
de Comisia pentru identificarea şi inventarierea terenurilor, în vederea aplicării dispoziţiilor Legii nr.15/2003,
constituită prin Dispoziția primarului nr.632/19.10.2016, prin care se motivează în drept şi în fapt necesitatea şi
oportunitatea proiectului.
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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. 3729/28.06.2018, 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. 3737/28.06.2018, 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. 3746/28.06.2018, 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, Ion BUCUR, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile aprilie, mai și iunie 2018,
solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Nefiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Ion BUCUR, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de folosință asupra terenului în suprafață de 499,04
mp situat în intravilanul satului Șoldanu, Tarla 29, Parcela 2, lot 7, atribuit dlui PISTOL Alin prin Hotărârea
Consiliului local al comunei Șoldanu nr.38/30.07.2015 și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului
local al comunei Șoldanu nr.30/28.06.2018, cu 11 voturi pentru, 2 abțineri (Ion BUCUR, Iulian CERNEA) și
0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri locali prezenţi din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul
local.
În continuare, preşedintele de şedinţă, dl Ion BUCUR, propune să se treacă la punctul VIII al ordinii de zi:
aprobarea normativului propriu de cheltuieli privind consumul orar de carburant pentru motoutilajele din dotarea
Consiliului local al comunei Șoldanu, 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. 3577/21.06.2018, prin care
propune aprobarea normativului propriu de cheltuieli privind consumul orar de carburant pentru motoutilajele
din dotarea Consiliului local al comunei Șoldanu.
În continuare dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr.2569/27.04.2018 privind
aprobarea normativului propriu de cheltuieli privind consumul orar de carburant pentru motoutilajele din dotarea
Consiliului local al comunei Șoldanu, apoi Raportul de specialitate nr. 3688/27.06.2018, întocmit de dna AngelaCamelia BUȘTĂ, inspector de specialitate în compartimentul financiar-contabil 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. 3730/28.06.2018, 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. 3738/28.06.2018, 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.
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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. 3747/28.06.2018, 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, Ion BUCUR, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile aprilie, mai și iunie 2018,
solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl consilier, viceprimar, Iulian MARIN, prezintă consiliului local Procesul-verbal de constatare înregistrat cu
nr.3539/20.06.2018, întocmit de Comisia constituită prin Dispoziția primarului comunei Șoldanu
nr.250/19.06.2018, prin care s-a consemnat consumul mediu orar de combustibil al motoutilajelor din dotarea
consiliului local.
Dl consilier, Iulian CERNEA, consideră, din experiența proprie, că aceste consumuri au fost constatate
eronat.
Nemaifiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Ion BUCUR, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea normativului propriu de cheltuieli privind consumul orar de carburant
pentru motoutilajele din dotarea Consiliului local al comunei Șoldanu și constată că a fost adoptată hotărârea
Consiliului local al comunei Șoldanu nr.31/28.06.2018, cu 12 voturi pentru, 0 abțineri și 1 vot împotrivă
(Iulian CERNEA), din totalul de 13 consilieri locali prezenţi din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul
local.
În continuare, preşedintele de şedinţă, dl Ion BUCUR, propune să se treacă la punctul IX al ordinii de zi:
alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie, august, septembrie 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. 3581/22.06.2018, prin care
propune alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie, august, septembrie 2018.
În continuare dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 3580/22.06.2018 privind
privind alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie, august, septembrie 2018.
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.3731/28.06.2018, 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. 3739/28.06.2018, 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. 3748/28.06.2018, 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, Ion BUCUR, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile aprilie, mai și iunie 2018,
solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl consilier, Marian DIVAN, propune ca președinte de ședință pentru lunile iulie, august, septembrie 2018 să
fie ales dl consilier, Costel ILIE.
Dl consilier, Costel Ilie, propune ca președinte de ședință pentru lunile iulie, august, septembrie 2018 să fie
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ales dl consilier, Marian DIVAN.
Dna consilier, Marijana BOTEA, propune ca președinte de ședință pentru lunile iulie, august, septembrie
2018 să fie ales dl consilier, Marian DIVAN.
Nemaifiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Ion BUCUR, președintele de ședință, supune la vot
în ordinea lor, propunerile, și constată că primul propunere a fost aprobată de Consiliul local al comunei cu 7
voturi pentru, 6 abțineri și 0 voturi împotrivă, apoi proiectul de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă
pentru lunile iulie, august, septembrie 2018 și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al
comunei Șoldanu nr.31/28.06.2018, cu 7 voturi pentru, 6 abțineri și 0 voturi împotrivă din totalul de 13
consilieri locali prezenţi din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, preşedintele de şedinţă, dl Ion BUCUR, propune să se treacă la punctul X al ordinii de zi:
prezentarea Raportului privind stadiul completării Registrului Agricol 2015 - 2019, solicitând cu acest prilej
prezentarea documentelor.
Se înscrie la cuvânt secretarul comunei, dl Traian HULEA, care prezintă consiliului local Raportului privind
stadiul înscrierii datelor în Registrului Agricol pe semestrul I, 2018, înregistrat cu nr.3592/25/06/2018, întocmit
de dl inspector, Ion ȚUȚULEA.
În continuare, dl consilier, Ion BUCUR, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile aprilie, mai și iunie 2018,
solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a raportului prezentat.
Nefiind întrebări sau propuneri, preşedintele de şedinţă, dl Ion BUCUR, 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 dl primar, Iulian GEAMBAȘU, dl secretar al comunei, Traian HULEA, dl consilier, Georgică
CONSTANTIN, dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA și dl consilier, Ion BUCUR, apoi dă cuvântul celor
înscriși, în ordinea înscrierii.
Dl primar al comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, primul înscris la cunânt, prezintă Notificarea înregistrată
cu nr.3689/27.06.2018, prin care aduce la cunoștință consiliului local intenția sa de a efectua un număr de 5 zile
din concediul de odihnă aferent anului 2018, în perioada 29.06.2018 – 06.07.2018.
Dl secretar al comunei, Traian HULEA, al doilea înscis la cuvânt, prezintă consiliului local adresa
Tribunalului Călărași din data de 13 iunie 2018, prin care se solictă consiliului local informații despre numărul
de ședințe ale Consiliului local al comunei Șoldanu din luna decembrie 2018 și la câte din acestea au fost
prezenți dnii consilieri, Ion BUCUR și Iulian CERNEA.
Dl consilier, Georgică CONSTANTIN, al treilea înscris la cuvânt, prezintă consiliului constatarea faptului că
pereții stațiilor de așteptare destinate transportului în comun sunt pline de afișe publicitare; amintește că este
interzis afișajul pe aceste bunuri publice; dorește să se aplice amenzi contravenționale pentru afișarea în locuri
nepermise; consideră că se pot obține venituri la bugetul local din taxa de afișaj; propune acțiuni de curățare a
acestor afișe.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, al patrulea înscris la cuvânt, arată că stația de așteptare de la căminul
cultural este degradată.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, comunică că au fost remediate degradările.
Dl consilier, Ion BUCUR, al cincilea înscris la cuvânt, solicită informații depre demersurile făcute pentru
refacerea trecerii prin vad peste râul Argeș.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, reamintește că s-au făcut solicitări pentru finanțarea lucrărilor de reabilitare a
trecerii prin vad, neautorizată, peste râul Argeș și că a primit informații că nu se alocă fonduri pentru repararea
obiectivelor neautorizate.
Dl consilier, Ion BUCUR, precizează că fondurile pot fi alocate doar de Consiliul Județean.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, arată că a făcut solicitare și la Prefectura Călărași pentru a fi pusă în discuția
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și că va prezenta consiliului adresele la ședința următoare. Are
la cunoștință că s-a discutat ieri, la Radovanu, despre această problemă și că s-au dat și interviuri de către dna
primar și dl prefect. S-a discutat despre posibilitatea intabulării bunului public în Cartea Funciară și transferul
acestuia către Consiliul județean Călărași. Va depune documentația pentru intabularea podului la OCPI Călărași.
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Nemaifiind și alte înscrieri la cuvânt, după epuizarea problemelor înscrise pe ordinea de zi, dl preşedinte de
şedinţă, Ion BUCUR, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Șoldanu, judeţul
Călăraşi, din data de 28 iunie 2018 și mulțumește tuturor celor prezenţi pentru participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi, data de 28 iunie 2018.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion BUCUR
ÎNTOCMIT:
Secretar comuna Şoldanu,
Traian HULEA

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

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