ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 29 mai 2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi,
convocată conform prevederi lor 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.209/24 mai 2018 și prin Convocatorul nr.3044 din 24 mai 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, dl Adrian-Iulian ARSENE, dl. Marian UNGUREANU și dna. Speranța MITU, respectiv dna.
Marioara PĂTRAȘCU.
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 27 aprilie 2018.
După studierea procesului-verbal, dl președinte de ședință face observația că poziția sa referitoare la
retragerea dreptului de folosinșă a terenurilor atribuite în baza Legi nr.15/2003 a avut o conotație interogativă și
nu una imperativă, 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, secretarul comunei Șoldanu solicită supunerea spre aprobare a procesului-verbal
încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Şoldanu din data de 27 aprilie 2018, președintele de
ședință, dl consilier Ion BUCUR, solicită membrilor 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 sunt semnate 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 29
mai 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 aprobarea acordării premiilor pentru performanța școlară înaltă și a
Regulamentului de premiere a elevilor din învățământul preuniversitar din comuna Șoldanu, județul Călărași,
care obțin premii și mențiuni la concursurile și competițiile sportive școlare și a profesorilor îndrumători;
III. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul
2018;
IV. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului în suprafață de 474,91 mp situat
în intravilanul satului Șoldanu, Tarla 58, Parcela 1 și 1/1, lot 6, atribuit dlui ARSENE Adrian-Iulian prin
Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.43/30.06.2011;
V. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului în suprafață de 482,22 mp situat
în intravilanul satului Șoldanu, Tarla 58, Parcela 1 și 1/1, lot 4, atribuit dlui ALEXANDRU Florin prin
Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.33/12.05.2015;
VI. 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;
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VII. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului în suprafață de 482,02
mp situat în intravilanul satului Șoldanu, Tarla 58, Parcela 1 și 1/1, lot 7, atribuit dlui UNGUREANU Marian
prin Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.42/30.06.2011.
Apoi propune Consiliului local introducerea în ordinea de zi a unui nou punct, menționând că proiectul de
hotărâre este însoțit, potrivit prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, de referatul de aprobare al inițiatorului, primarul comunei
Șoldanu, și de raportul de specialitate al compartimentului funcțional al aparatului de specialitate al primarului
comunei Șoldanu:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de
specialitate al Primarului comunei Șoldanu judeţul Călăraşi.
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 13 voturi pentru, apoi solicită
Consiliului local exprimarea votului pentru ordinea de zi suplimentată și constată că că a fost aprobat 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, elaborat de
Primarul comunei Şoldanu, 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.
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
Pagina 2 din 12

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, 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.
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.
De asemenea, dl consilier, Ion BUCUR, arată că a solicitat în ședința ordinară din data de Dna consilier,
aprilie Alexandrina TRUȘCĂ, amintește consiliului că la aprobarea bugetului local pe anul 201 să fie prezentate
actele administrative ce au stat la baza diminuării suprafeței de teren aferente clădirii Consumcoop de la 1171
mp, așa cum este înscris la poziția 21 din Anexa nr.43 la Hotărârea Guvernului nr.1349/2001, la suprafața de 546
mp, așa cum este modificată poziția prin punctul nr.42 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.1303/2011.
Dl secretar al comunei, Traian HULEA, prezintă un extras din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.1303/2011
și menționează că diminuarea a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.34 din
03.11.2006, probabil în urma unor documente de proprietate prezentate de Consumcoop Budești. Arată că este
convins de legalitatea diminuării deoarece Hotărârea consiliului local a fost verificată de legalitate atât de
Serviciul juridic al Instutuției Prefectului județului Călărași, cât și de structuri de specialitate din cadrul
Consiliului județean Călărași, promotorul inițiativei de modificare a inventarului domaniului public al județului
Călărași, cât și din cadrul Guvernului României.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, este de părere că asupra neînțelegerilor iscate de natura proprietății
asupra acestui bun ar trebui să se pronunțe instanța de judecată.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, inițiatorul acestui proiect de hotărâre, arată consilierilor locali că proprietarul
terenului este Comuna Șoldanu, conform Hotărârilor Guvernului enunțate mai înainte și că luând în considerare
această calitate juridică s-a propus inițierea procedurilor de concesiune, în vederea utilizării viitoare care să
creeze beneficii financiare comunei.
Dl consilier, Ion BUCUR, afirmă că, în vederea valorificării superioare a potențialului terenului, este și mai
oportun ca pe această suprafață să fie înființat un parc.
Dna consilier, Marijana BOTEA, este de părere că nu se justifică cheltuirea banului public cu înființarea unui
alt parc deoarece se observă că unii dintre membrii comunității au desfășurat constant acțiuni de distrugere a
acestor zone verzi.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, reamintește consilierilor că pe terenul în discuție a fost o ghețărie, că în
groapa acesteia au fost depozitate de-a lungul timpului deșeuri și crede că terenul nu se pretează la construirea
unui astfel de părculeț.
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 nu a fost adoptată o hotărâre Consiliului local al comunei Șoldanu în acest scop, consemnând
5 voturi pentru, 8 abțineri (Alexandrina TRUȘCĂ, Iulian CERNEA, Costel ILIE, Ion BUCUR, iulian-Marius
ANDREIAȘ, Vasile VIȘAN, Ciprian-Florin CIOBANU, Georgică CONSTANTIN) 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:
aprobarea acordării premiilor pentru performanța școlară înaltă și a Regulamentului de premiere a elevilor din
învățământul preuniversitar din comuna Șoldanu, județul Călărași, care obțin premii și mențiuni la concursurile
și competițiile sportive școlare și a profesorilor îndrumători, 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.2568/27.04.2018, elaborat de
Primarul comunei Şoldanu, prin care se propune aprobarea acordării premiilor pentru performanța școlară înaltă
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și a Regulamentului de premiere a elevilor din învățământul preuniversitar din comuna Șoldanu, județul
Călărași, care obțin premii și mențiuni la concursurile și competițiile sportive școlare și a profesorilor
îndrumători.
În continuare dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr.2567/27.04.2018 privind
aprobarea acordării premiilor pentru performanța școlară înaltă și a Regulamentului de premiere a elevilor din
învățământul preuniversitar din comuna Șoldanu, județul Călărași, care obțin premii și mențiuni la concursurile
și competițiile sportive școlare și a profesorilor îndrumători, apoi Raportul de specialitate nr.2899/16.05.2018,
elaborat de dle Iuliana STANCU-MARINCIU, consilier și Mihaela MIHALACHE, referent, ambele în cadrul
compartimentului asistență socială al aparatului de specialitate al primarului comunei Șoldanu, județul Călărași,
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.3114/29.05.2018, 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 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.3121/29.05.2018, 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 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.3128/29.05.2018, 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 nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 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 secretar al comunei, Traian HULEA, prezintă succint conținutul Regulamentului cuprins în anexa la
proiectul de hotărâre inițiat.
Dna consilier, Marijana BOTEA, descrie starea de fapt și indică unele dintre performanțele școlare ale
elevilor de la Școala Gimnazială „Constantin Teodorescu” Șoldanu.
Nefiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Ion BUCUR, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării premiilor pentru performanța școlară înaltă și a Regulamentului
de premiere a elevilor din învățământul preuniversitar din comuna Șoldanu, județul Călărași, care obțin premii și
mențiuni la concursurile și competițiile sportive școlare și a profesorilor îndrumători și constată că a fost
adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.21/29 mai 2018 cu 12 voturi pentru, 1 abținere
(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:
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. 2780/09.05.2018, elaborat de Primarul comunei Şoldanu, prin care
propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2018.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr.2779/09.05.2018 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.3006/23.05.2018, elaborat de Angela-Camelia BUȘTĂ, ispector în
compartimentul financiar-contabil al aparatului de specialitate al primarului comunei Șoldanu, privind aprobarea
Pagina 4 din 12

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.3115/29.05.2018, 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 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.3122/29.05.2018, 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 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. 3129/29.05.2018, 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 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,
face observația că este vorba despre aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018 cu salariile mediatorului
sanitar și asistentului medical comunitar pentru luna iunie 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.22/29 mai 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:
retragerea dreptului de folosință asupra terenului în suprafață de 474,91 mp situat în intravilanul satului Șoldanu,
Tarla 58, Parcela 1 și 1/1, lot 6, atribuit dlui ARSENE Adrian-Iulian prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Șoldanu nr.43/30.06.2011, 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.2572/27.04.2018, elaborat de Primarul comunei Şoldanu, prin care
propune retragerea dreptului de folosință asupra terenului în suprafață de 474,91 mp situat în intravilanul satului
Șoldanu, Tarla 58, Parcela 1 și 1/1, lot 6, atribuit dlui ARSENE Adrian-Iulian prin Hotărârea Consiliului local al
comunei Șoldanu nr.43/30.06.2011.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr.2571/27.04.2018 privind retragerea dreptului de folosință
asupra terenului în suprafață de 474,91 mp situat în intravilanul satului Șoldanu, Tarla 58, Parcela 1 și 1/1, lot 6,
atribuit dlui ARSENE Adrian-Iulian prin Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.43/30.06.2011, apoi,
dl Iulian GEAMBAȘU, primarul comunei Șoldanu, prezintă 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.3116/29.05.2018, 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 nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
Pagina 5 din 12

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.3123/29.05.2018, 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 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. 3130/29.05.2018, 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 nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 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 Primar, Iulian GEAMBAȘU, detaliază inițiativa și prezintă situația terenului atribuit în baza legii
nr.15/2003 și faptul că pentru execuția unor lucrări de construire fără respectarea prevederilor legii nr.50/1991
republicată privind autorizarea execuției lucrărilor de construire a fost aplicată amendă contravențională.
Dl consilier, Georgică CONSTANTIN, atrage atenția asupra tardivității inițiativei și consideră că dreptul de
folosință trebuia retras imediat după împlinirea termenului de 1 an de la data atribuirii.
Dna consilier, Marijana BOTEA, consideră că beneficiarii dreptului de folosință ar fi trebuit să respecte
obligațiile stabilite prin hotărârea de atribuire.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă consiliului local intenția sa de a iniția procedura de vânzare a
terenului imediat ce va intra în vigoare hotărârea ce va fi adoptată. Crede că este singura șansă a beneficiarilor de
a putea intra legal în posesia terenului și, ulterior, de a obține intrarea în legalitate a construcției edificată fără
autorizație de construire.
Dl consilier, Ion BUCUR, întreabă ce se va întâmpla dacă nu va fi aprobată scoaterea la vânzare a terenului.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, presupune că după retragerea dreptuluii de folosință ar putea beneficia de
atribuire alți solicitanți.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, întreabă ce se va întâmpla dacă altă persoană va participa la licitație și
va câștiga.
Dna consilier, Marijana BOTEA, consideră decizia ca fiind deosebit de grea și afirmă că nu vrea ca
beneficiarii dreptului de folosință să le reproșeze, la un moment dat, că au votat pentru retragerea acestor
drepturi.
Dl consilier, Ion BUCUR, suspectează că atribuirea acestor loturi s-a făcut la inițiativa primarului în scop
electoral și că s-a întârziat inițierea procedurilor de retragere tocmai din acest motiv.
Dl consilier, Georgică CONSTANTIN, repetă ideea că dreptul de folosință trebuia retras imediat după
împlinirea termenului de 1 an de la data atribuirii.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, nu dorește ca prin votul său să repare greșelile făcute de funcționarii
publici care ar fi trebuit să sesizeze depășirea termenului stabilit prin hotărârea de atribuire.
Dl consilier, Costel ILIE, atrage atenția dlui primar că nu va putea dispune desființarea construcțiilor edificate
fără autorizație, deoarece decizia ar fi perimată.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, solicită dlui primar să identifice personal funcționarul public din
aparatul său de specialitate care se face vinovat de tardivitatea demersului și să fie sancționat; afirmă că dreptul
de participare la licitație nu poate fi îngrădit.
Dl consilier, Ion BUCUR, își afirmă convingerea că dl primar a beneficiat de voturi în schimbul atribuirii
loturilor.
Dl consilier, Iulian MARIN, viceprimarul comunei atrage atenția că sancționarea unui funcționar, fie el și
vinovat, nu rezolvă problema retragerii dreptului de folosință.
Dl secretar al comunei, Traian HULEA, atrage atenția că nici prin prevederile Legii nr.15/2003, nici prin
normele de aplicare și nici prin conținutul hotărârii de dare în folosință nu sunt instituite atribuții în sarcina unui
anumit funcționar. De asemenea, arată că atribuțiile comisiei de inventariere sunt strict limitate la identificarea și
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inventarierea terenurilor ce pot face obiectul atribuirii în baza Legii nr.15/2003.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, întreabă beneficiarii prezenți ce preferă.
Dl Adrian-Iulian ARSENE, beneficiar al dreptului de folosință asupra unui lot atribuit în baza Legii
nr.15/2003, crede că nu o să vină alte persoane să liciteze atâta timp cât dumnealui a construit pe teren.
Dl consilier, Ion BUCUR, înștiințează consiliul că se va abține la vot.
Dna consilier, Marijana BOTEA, consideră că aprobarea acestei inițiative o pune în cea mai dificilă situație.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, îndeamnă consilierii să voteze retragerea dreptului de folosință, dacă vor să
ajute.
Dl consilier, Ion BUCUR, consideră că aprobarea retragerii dreptului de folosință și organizarea unor licitații
pentru vânzarea loturilor constituie un risc prea mare pentru beneficiari.
Dna Marioara PĂTRAȘCU, bunica beneficiarului Florin ALEXANDRU, întreabă de ce nu pot fi ajutați
beneficiarii dacă au contract.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, solicită să-i fie prezentate documentele ce însoțesc proiectul de
hotărâre: referatul de aprobare și raportul de specialitate.
Dl secretar al comunei, Traian HULEA, prezintă d-nei consilier documentele solicitate și atrage atenția
consilierilor că aceste documente se studiază în ședințele comisiilor de specialitate, înainte de avizarea
proiectelor de hotărâre.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, își menține părerea că această inițiativă ar fi trebuit să fie propusă încă
de acum 7 ani. Apoi verifică conținutul unui dosar de atribuire.
Dl consilier, Ionel TĂNASE, constată că s-a ajuns într-o situație în care trebuie să se țină cont de aspirațiile
beneficiarilor dar consideră și că aplicarea prevederilor Legii 15/2003, respectiv retragerea dreptului de
folosință, ar putea rezolva situația.
Dl consilier, Ion BUUCR, este de părere că retragerea dreptului de folosință asupra terenului nu poate face
bine, ci rău și este de părere că fiecare ar trbui să voteze cum vrea.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, apreciază ideea dlui consilier, Ionel TĂNASE, de a fi votate proiectele
de hotărâre în funcție de doleanțele beneficiarilor, dar nu știe cum să-și justifice opțiunea de a vota diferit.
Dna consilier, Marijana BOTEA, consideră că vinovați pentru generarea acestei situații sunt beneficiarii care
nu au respectat prevederile Legii nr.15/2003 și ale hotărârilor consiliului.
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 474,91 mp situat în
intravilanul satului Șoldanu, Tarla 58, Parcela 1 și 1/1, lot 6, atribuit dlui ARSENE Adrian-Iulian prin Hotărârea
Consiliului local al comunei Șoldanu nr.43/30.06.2011 și constată că nu a fost adoptată o hotărâre Consiliului
local al comunei Șoldanu în acest scop, consemnând 5 voturi pentru, 8 abțineri (Ion BUCUR, Ciprian-Florin
CIOBANU, Vasile VIȘAN, Iulian CERNEA, Costel ILIE, Georgică CONSTANTIN, Alexandrina TRUȘCĂ,
Marijana BOTEA) 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:
retragerea dreptului de folosință asupra terenului în suprafață de 482,22 mp situat în intravilanul satului Șoldanu,
Tarla 58, Parcela 1 și 1/1, lot 4, atribuit dlui ALEXANDRU Florin prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Șoldanu nr.33/12.05.2015, 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.2570/27.04.2018, elaborat de
Primarul comunei Şoldanu, prin care propune retragerea dreptului de folosință asupra terenului în suprafață de
482,22 mp situat în intravilanul satului Șoldanu, Tarla 58, Parcela 1 și 1/1, lot 4, atribuit dlui ALEXANDRU
Florin prin Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.33/12.05.2015.
În continuare dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr.2569/27.04.2018 privind
retragerea dreptului de folosință asupra terenului în suprafață de 482,22 mp situat în intravilanul satului Șoldanu,
Tarla 58, Parcela 1 și 1/1, lot 4, atribuit dlui ALEXANDRU Florin prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Șoldanu nr.33/12.05.2015, apoi Raportul de specialitate nr.2900/16.05.2018, elaborat de Comisia pentru
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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.3117/29.05.2018, 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 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. 3124/29.05.2018, 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 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. 3131/29.05.2018, 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 nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 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 retragerea dreptului de folosință asupra terenului în suprafață de 482,22 mp situat în
intravilanul satului Șoldanu, Tarla 58, Parcela 1 și 1/1, lot 4, atribuit dlui ALEXANDRU Florin prin Hotărârea
Consiliului local al comunei Șoldanu nr.33/12.05.2015 și constată că nu a fost adoptată o hotărâre Consiliului
local al comunei Șoldanu în acest scop, consemnând 5 voturi pentru, 8 abțineri (Ion BUCUR, Ciprian-Florin
CIOBANU, Vasile VIȘAN, Iulian CERNEA, Costel ILIE, Georgică CONSTANTIN, Alexandrina TRUȘCĂ,
Marijana BOTEA) 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:
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, elaborat de
Primarul comunei Şoldanu, 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
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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. 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 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. 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 nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
În continuare, dl consilier, Ion BUCUR, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile aprilie, mai și iunie 2018,
remarcând că pe acest teren nu există construcții, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru
dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, consideră că dacă în 7 ani nu a început construcția, dreptul de folosință
trebuie retras.
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 nu a fost adoptată o hotărâre Consiliului
local al comunei Șoldanu în acest scop, consemnând 7 voturi pentru, 6 abțineri (Ion BUCUR, Ciprian-Florin
CIOBANU, Vasile VIȘAN, Iulian CERNEA, Costel ILIE, Georgică CONSTANTIN) 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:
retragerea dreptului de folosință asupra terenului în suprafață de 482,02 mp situat în intravilanul satului Șoldanu,
Tarla 58, Parcela 1 și 1/1, lot 7, atribuit dlui UNGUREANU Marian prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Șoldanu nr.42/30.06.2011, 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.2715/07.05.2018, elaborat de
Primarul comunei Şoldanu, prin care propune retragerea dreptului de folosință asupra terenului în suprafață de
482,02 mp situat în intravilanul satului Șoldanu, Tarla 58, Parcela 1 și 1/1, lot 7, atribuit dlui UNGUREANU
Marian prin Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.42/30.06.2011.
În continuare dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr.2714/07.05.2018 privind
retragerea dreptului de folosință asupra terenului în suprafață de 482,02 mp situat în intravilanul satului Șoldanu,
Tarla 58, Parcela 1 și 1/1, lot 7, atribuit dlui UNGUREANU Marian prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Șoldanu nr.42/30.06.2011, 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.3119/29.05.2018, 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 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
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avizare înregistrat sub nr. 3126/29.05.2018, 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 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. 3133/29.05.2018, 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 nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 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 retragerea dreptului de folosință asupra terenului în suprafață de 482,02 mp situat în
intravilanul satului Șoldanu, Tarla 58, Parcela 1 și 1/1, lot 7, atribuit dlui UNGUREANU Marian prin Hotărârea
Consiliului local al comunei Șoldanu nr.42/30.06.2011 și constată că nu a fost adoptată o hotărâre Consiliului
local al comunei Șoldanu în acest scop, consemnând 4 voturi pentru, 9 abțineri (Ciprian-Florin CIOBANU,
Vasile VIȘAN, Marian DIVAN, Ion BUCUR, Iulian CERNEA, Costel ILIE, Georgică CONSTANTIN,
Alexandrina TRUȘCĂ și Marijana BOTEA) 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, suplimentar, al
ordinii de zi: aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei
Șoldanu judeţul Călăraşi, 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.3060/29.05.2018, elaborat de
Primarul comunei Şoldanu, prin care propune aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de
specialitate al Primarului comunei Șoldanu judeţul Călăraşi.
În continuare dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr.3059/29.05.2018 privind
aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Șoldanu judeţul
Călăraşi, apoi Raportul de specialitate nr.3061/29.05.2018, elaborat de secretarul comunei Șoldanu, responsabil
resurse umane, 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.3134/29.05.2018, 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 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. 3135/29.05.2018, 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 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. 3136/29.05.2018, 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 nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
În continuare, dl consilier, Ion BUCUR, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile aprilie, mai și iunie 2018,
întreabă dacă mecanicul de utilaj pentru buldoexcavator va fi angajat cu contract de muncă, apoi solicită
consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl consilier, Iulian CERNEA, întreabă cine este persoana care va fi angajată.
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Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, afirmă că servantul buldoexcavatorului va fi încadrat cu contract de
muncă în urma unui concurs organizat potrivit legii. Arată că organigrama prevede 3 posturi pentru
implementarea proiectelor cu finanțare europeană și că acestea vor fi încadrate în funcție de perioadele de
implementare a proiectelor.
Nemaifiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Ion BUCUR, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
Primarului comunei Șoldanu judeţul Călăraşi și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al
comunei Șoldanu nr.23/29.05.2018 cu 12 voturi pentru, 1 abținere (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 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
Iulian CERNEA, dna Alexandrina TRUȘCĂ, dl Costel ILIE, dl Vasile VIȘAN, dl Valeriu MUSTĂȚEA și
dl Ion BUCUR, apoi dă cuvântul celor înscriși, în ordinea înscrierii.
Dl consilier, Iulian CERNEA, primul înscris la cunânt, solicită informații despre depunerea declarațiilor de
avere și de interese. Afirmă că serviciul contabilitate trebuie să pună la dispoziție informații despre cuamtumul
veniturilor pe anul 2017.
Dl secretar al comunei, Traian HULEA, aduce la cunoștință că, începând de mâine, va pune la dispoziție
consilierilor formularele necesare și va solicita dnei contabil extrase din care să reiasă venitul net al fiecăruia pe
anul 2017.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, a doua înscrisă la cuvânt, solicită informații despre cum s-a
materializat mandatul primit de primar din partea consiliului în ședința Eco Management Salubris.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, informează că ședința va avea loc în data de 30.05.2018.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, solicită dlui primar să informeze consiliul despre decizia Eco
Management Salubris.
Dl consilier, Costel ILIE, al treilea înscris la cuvânt, solicită dlui primar informații despre implementarea
sistemului de supraveghere video.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă adresa de răspuns primită de la Enel Distribuție referitor la costurile
generate de amplasarea acestui sistem pe stâlpii lor.
Dl consilier, Costel ILIE, propune achiziționarea unor stâlpi pe care să fie amplasate camere video în sistem
wi-fi.
Dl consilier, Ion BUCUR, vrea să știe despre câte camere de luat vederi prevede SF-ul.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU: 19 camere.
Dl consilier, Costel ILIE, propune achiziția a 19 stâlpi.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, afirmă că va comanda un studiu de fezabilitate cu această temă de proiectare.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, cunoaște situații în care s-au realizat astfel de sisteme.
Dl consilier, Costel ILIE, știe că Enel Distribuție utilizează stâlpi amplasați pe domeniul public al comunei și
că nu-i putem certa pentru acest fapt.
Dl consilier, Georgică CONSTANTIN, consideră că rețelele electrice de distribuție sunt de interes național.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, citește adresa de răspuns primită de la Enel Distribuție.
Dl consilier, Vasile VIȘAN, al patrulea înscris la cuvânt, întreabă despre stadiul reparațiilor le trecerea prin
vad peste râul Argeș. Afirmă că urmează campania de recoltare și că reparația este necesară în acest scop.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, precizează că față de disponibilul alocat la acest capitol bugetar, prețul
ofertat de agenții economici contactați din SEAP este prea mare.
Dl consilier, Ion BUCUR, întreabă dacă s-au găsit ofertanți.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, confirmă că a avut discuții și cu o societate locală, S.C. JOKER S.R.L., dar
că nici aceștia nu scad prețul sub 50000 lei.
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Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, propune o colaborare cu Primăria Radovanu pentru rezolvare.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, comunică consiliuului local că a transmis solicitări oficiale tuturor
instituțiilor implicate: Consiliul județean Călărași, Instituția Prefectului – Județul Călărași, Inspectoratul pentru
situații de urgență „Barbu Știrbei” al județului Călărași.
Dl consilier, Ion BUCUR, știe de la cetățeni din Radovanu că aceștia au tuburi de beton, vor să le utilizeze
pentru reparații, dar că dl primar, Iulian GEAMBAȘU, nu-i lasă.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, aduce la cunoștință că la fața locului a fost și directorul de la SDN
Călărași.
Dl consilier, Vasile VIȘAN, a înțeles că suma alocată pentru lucrările de reparații este de 10000 lei.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, afirmă că acesta ar fi prețul corect calculat al lucrărilor.
Dl consilier, Georgică CONSTANTIN, constată că în alți ani, lucrările de reparații au costat mult mai mult.
Dl consilier, Ion BUCUR, afirmă că în alți ani s-au cheltuit și 350000 lei pentru reparații.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, al cincilea înscris la cuvânt, solicită informații despre acțiunile de
menținere a curățeniei în localități.
Dl consilier, Iulian MARIN, viceprimarul comunei, prezintă verbal situația ultimelor acțiuni și lucrări de
interes local efectuate de beneficiarii de ajutor social.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, arată cum a scăpat de buruieni în spațiul verde de la grădinița Șoldanu.
Dl consilier, Ion BUCUR, cere să se ia măsuri de protejare împotriva distrugerii a bunurilor publice.
Dna consilier, Marijana BOTEA, menționează că trebuie protejate aceste bunuri pentru folosul copiilor din
grădiniță.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, solicită prezența organelor de poliție la următoarea ședință de consiliu.
Dl consilier, Iulian CERNEA, arată că și parcul de la Negoești va avea o soartă similară dacă nu se iau măsuri
de constrângere împotriva celor cu carențe comportamentale.
Dl consilier, Ion BUCUR, al șaselea înscris la cuvânt, întreabă ce demersuri s-au făcut pentru cabinetul
veterinar.
Dl secretar al comunei, Traian HULEA, arată că niciun spațiu liber, proprietate publică sau privată a
comunei, nu se pretează la desfășurarea unor activități specifice de medicină veterinară.
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 29 mai 2018 și mulțumește tuturor celor prezenţi pentru participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi, data de 29 mai 2018.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion BUCUR
ÎNTOCMIT:
Secretar comuna Şoldanu,
Traian HULEA

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

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