ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 02 martie 2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Șoldanu, judeţul
Călăraşi, convocată conform prevederilor art.39 alin.(3) şi (4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, modificată şi completată, de către Primarul Comunei Șoldanu, dl Iulian
GEAMBAŞU, prin Dispoziţia nr.68/22 februarie 2018 și prin Convocatorul nr.1254 din 23 februarie 2018.
Potrivit dispoziţiilor art.40 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
modificată şi completată, se procedează la verificarea prezenţei consilierilor locali la şedinţă şi se constată că din
totalul de 13 consilieri locali în evidenţă sunt prezenţi 12 consilieri, fiind absent motivat dl consilier, Costel
ILIE, 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 (5) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, modificată şi completată, înaintea dezbaterii şi aprobării proiectului ordinii de zi al prezentei
şedinţe a Consiliului Local Şoldanu, secretarul comunei prezintă consilierilor locali procesul-verbal al şedinţei
ordinare a Consiliului local din data de 19 februarie 2018.
Întrucât nu se înregistrează obiecţiuni motivate asupra conţinutului procesului-verbal, potrivit dispoziţiilor
art.42 alin.(4) şi (6) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi
completată, secretarul comunei Șoldanu solicită supunerea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa
ordinară a Consiliului Local al comunei Şoldanu din data de 19 februarie 2018, președintele de ședință, dl
consilier Georgică CONSTANTIN solicită membrilor consiliului să-și exprime votul, iar, în urma votului,
constată că procesul-verbal este aprobat cu votul pentru al 12 consilieri, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din
totalul de 12 consilieri locali prezenţi, din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local, apoi 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
02 martie 2018:
I.
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Primarului comunei Șoldanu şi al Serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al
comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi;
II.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al compartimentului
asistență socială organizat la nivelul comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi.
Apoi propune Consiliului local introducerea în ordinea de zi a două noi puncte, menționând că proiectele
de hotărâre sunt însoțite, potrivit prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, de referatele de aprobare ale inițiatorului, primarul
comunei Șoldanu, și de rapoartele de specialitate ale compartimentelor funcționale ale aparatului de specialitate
ale primarului comunei Șoldanu:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul

Călăraşi, pe anul 2018;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului local al

comunei Șoldanu nr.13 din 14 martie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi” propus
a se realiza prin PNDL 2017 – 2020.
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 proiectul ordinii de zi suplimentat al şedinţei ordinare din data de 02 martie 2018,
apoi constată că a fost aprobat cu 12 voturi pentru, faţă de 12 consilieri prezenți, din 13 consilieri locali care
compun Consiliul local al comunei Șoldanu.
Din acest moment, mulţumind pentru încrederea acordată şi asigurând consiliul local că lucrările şedinţei
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de astăzi se vor desfăşura în conformitate cu prevederile legii administraţiei publice locale, preşedintele
de şedinţă ales pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2018, dl consilier, Georgică CONSTANTIN, 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 ianuarie, februarie și martie 2018, dl consilier,
Georgică CONSTANTIN, abordează punctul I al ordinii de zi suplimentată: aprobarea modificării statului de
funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Șoldanu şi al Serviciilor publice de interes local din
subordinea Consiliului Local al comunei Şoldanu, 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. 538/30.01.2018, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care
se propune aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Șoldanu şi
al Serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr.537/30.01.2018 privind aprobarea modificării statului
de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Șoldanu şi al Serviciilor publice de interes local din
subordinea Consiliului Local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, apoi, dl Traian HULEA, secretarul comunei
Șoldanu, prezintă Raportul de specialitate nr. 1313/285.02.2018, privind propunerea aprobării modificării
statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Șoldanu şi al Serviciilor publice de interes
local din subordinea Consiliului Local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, 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. 1379/02.03.2018, 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. 1383/02.03.2018, 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. 1388/02.03.2018, 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 ianuarie, februarie și martie 2018, dl consilier,
Georgică CONSTANTIN, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului
de hotărâre iniţiat.
Dl consilier, Ion BUCUR, având în vedere expunerea dlui secretar al comunei, întreabă dacă promovarea
în grad profesional a dnei bibliotecar, Verginica POTECĂ, se putea face prin suplimentarea organigramei cu un
post vacant.
Dl secretar al comunei, Traian HULEA, explică de ce promovarea prin transformarea postului este soluția
necesară, oportună și legală adecvată situației noastre, în care aparatul de specialitate al primarului are un număr
maxim de personal, ocupat.
Nemaifiind amendamente, alte discuţii, sau alte propuneri, dl Georgică CONSTANTIN, președintele de ședință,
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Primarului comunei Șoldanu şi al Serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al
comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei
Șoldanu nr.8/02 martie 2018 cu 12 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din totalul de 12 consilieri
locali prezenţi, din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.
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În continuare, preşedintele de şedinţă, dl Georgică CONSTANTIN, propune să se treacă la
punctul II al ordinii de zi suplimentată: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
compartimentului asistență socială organizat la nivelul comunei Şoldanu, 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. 590/31.01.2018, prin care se
propune aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al compartimentului asistență socială organizat
la nivelul comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi.
În continuare dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 589/31.01.2018 privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al compartimentului asistență socială organizat la nivelul
comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, apoi dl Traian HULEA, secretarul comunei Șoldanu, prezintă Raportul de
specialitate nr.1276/27.02.2018 privind propunerea aprobării Regulamentului de organizare și

funcționare al compartimentului asistență socială organizat la nivelul comunei Şoldanu, judeţul
Călăraşi, 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. 1380/02.03.2018, 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. 1384/02.03.2018, 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. 1387/02.03.2018, 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, Georgică CONSTANTIN, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile ianuarie,
februarie și martie 2018, dă cuvântul dlui secretar al comunei, Traian HULEA, pentru prezentarea detaliată a
anexei la proiectul de hotărâre și solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a
proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl secretar al comunei, Traian HULEA, prezintă anexa la proiectul de hotărâre, precizând care este modul
de organizare și funcționare a compartimentului asistență socială al aparatului de specialitate al primarului
comunei Șoldanu, respectiv care sunt atribuțiile principale ale funcționarilor compartimentului.
Nefiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Georgică CONSTANTIN, președintele de ședință, supune
la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al compartimentului
asistență socială organizat la nivelul comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi și constată că a fost adoptată
hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.9/02 martie 2018 cu 12 voturi pentru, 0 abțineri și 0
voturi împotrivă din totalul de 12 consilieri locali prezenţi din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul
local.
În continuare, preşedintele de şedinţă, dl Georgică CONSTANTIN, propune să se treacă la punctul III al
ordinii de zi suplimentată: aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul
2018, solicitând cu acest prilej prezentarea documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt inițiatorul proiectului de hotărâre, dl primar al comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU,
care prezintă plenului Consiliului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1312/28.02.2018, prin care se
propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2018.
În continuare dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 1311/28.02.2018 privind
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aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2018, apoi Raportul
de specialitate nr.1346/01.03.2018, elaborat de Angela-Camelia Buștă, ispector în compartimentul financiarcontabil 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. 1381/02.03.2018, 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. 1385/02.03.2018, 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. 1389/02.03.2018, 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, Georgică CONSTANTIN, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile ianuarie,
februarie și martie 2018, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului
de hotărâre iniţiat.
Nefiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Georgică CONSTANTIN, 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.10/02 martie
2018 cu 12 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din totalul de 12 consilieri locali prezenţi din 13
consilieri în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, preşedintele de şedinţă, dl Georgică CONSTANTIN, propune să se treacă la punctul IV al
ordinii de zi suplimentată: aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.13
din 14 martie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție
“Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi”, propus a se realiza prin PNDL 2017 - 2020, 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. 1369/02.03.2018, prin care arată
necesitatea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.13/14 martie 2017 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi în comuna
Şoldanu, judeţul Călăraşi”, propus a se realiza prin PNDL 2017 – 2020.
În continuare dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 1368/02.03.2018 privind
aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.13 din 14 martie 2017 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi în comuna
Şoldanu, judeţul Călăraşi” propus a se realiza prin PNDL 2017 - 2020, apoi dl Traian HULEA, secretarul
comunei Șoldanu, prezintă Raportul de specialitate nr. 1370/02.03.2018, întocmit de Angela-Camelia BUȘTĂ,
inspector în cadrul compartimentului financiar-contabil şi Dănuţ-George-Mădălin STANCIU, expert local pe
problemele romilor în cadrul compartimentului dezvoltare comunitară ale 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. 1382/02.03.2018, prin care se
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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. 1386/02.03.2018, 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. 1390/02.03.2018, 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, Georgică CONSTANTIN, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile ianuarie,
februarie și martie 2018, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului
de hotărâre iniţiat.
Dl consilier, Vasile VIȘAN, propune ca piatra ce va fi excavată de pe străzile pe care de vor executa
lucrări de asfaltare să fie utilizată pentru îmbunătățirea carosabilului altor străzi.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, propune arondarea străzilor vizate de proiect consilierilor locali, cu
scopul de a supraveghea lucrările de execuție.
Nemaifiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Georgică CONSTANTIN, președintele de ședință,
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului local al
comunei Șoldanu nr.13 din 14 martie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiție “Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi”, propus a se realiza prin PNDL 2017 –
2020 și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.11/02 martie 2018 cu
12 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din totalul de 12 consilieri locali prezenţi din 13 consilieri în
funcție care compun Consiliul local.
În continuare, preşedintele de şedinţă, dl Georgică CONSTANTIN, 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-au înscris la
cuvânt dl Iulian GEAMBAȘU, dnii consilieri, Iulian CERNEA și Vasile VIȘAN, dl viceprimar, Iulian MARIN,
apoi dă cuvântul celor înscriși, în ordinea înscrierii, atrăgând atenția consilierilor locali asupra obligativității
prezentării rapoartelor privind activitatea anuală proprie.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă consiliului local Raportul de activitate al primarului comunei
Șoldanu pe anul 2017, înregistrat cu nr.1367/02.03.2018, apoi notificarea privind efectuarea unui număr de 10
zile din concediul de odihnă aferent anului 2018, în perioada 05.03.2018 – 16.03.2018, solicitând consiliului
local să ia act de aceasta.
Dl consilier, Iulian CERNEA, propune consiliului local să fie de acord cu filmarea ședințelor acestuia.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, are la cunoștință că la alte comune se procedează deja astfel. Știe de
faptul că dl Dumitru DRAGON s-a specializat în filmarea și postarea acestor ședințe pe site-ul radio-oltenita.ro.
Dl consilier, Vasile VIȘAN, observă că în raportul de activitate pe anul 2017 dl primar nu a amintit nimic
despre insolvabili, ci doar de lista de rămășițe. De asemenea, mai solicită o recalculare a taxei de salubritate din
2009 până în prezent.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, arată că marea majoritate a cetățenilor răuplatnici au aceste rămășițe
începând cu anul 2013.
Dl consilier, Vasile VIȘAN, solicită să fie prezentată consiliului local lista de insolvabili, cu sumele
datorate.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, dorește consiliului local să se lămurească asupra semnificației
caracterului de insolvabil aplicat contribuabililor.
Dl consilier, Iulian CERNEA, definește insolvabilitatea ca fiind incapacitatea temporară de plată a
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contribuțiilor la bugetul local, arată că anul trecut a fost pe ordinea de zi a unei ședințe de consiliu
aprobarea unei liste a insolvabililor, dar că proiectul de hotărâre a fost retras și consideră că dacă se comunică
documentele ședințelor, consiliul va fi mai bine informat.
Dl consilier, Ion BUCUR, dorește să fie informat despre persoana cere se situează primul în lista
răuplatnicilor.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, comunică numele persoanei: Florea IOVA, din satul Negoești.
Dl consilier, Iulian CERNEA, solictă primarului să de facă diligențele necesare pentru recuperarea
rămășițelor.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, propune consiliului local să solicite discutarea acestor probleme într-o
ședință viitoare a comisiilor de specialitate.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, prezintă raportul său de activitate pentru anul 2017.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, aduce la cunoștință consiliului local notificarea privind selecția
proiectului depus la GAL „Colinele Argeșului” pentru achiziția unui buldoexcavator cu accesorii.
Dl consilier, Ion BUCUR, întreabă dacă se mai achiziționează pubele pentru gunoi menajer.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, aduce la cunoștință consiliului local că, în urma consultării cu mai mulți
primari, s-a ajuns la concluzia că nu se justifică achiziția acestor pubele din fonduri ale bugetului local.
Nemaifiind și alte înscrieri la cuvânt, după epuizarea problemelor înscrise pe ordinea de zi, dl preşedinte
de şedinţă, Georgică CONSTANTIN, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei
Șoldanu, judeţul Călăraşi, din data de 02 martie 2018 și mulțumește tuturor celor prezenţi pentru participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi, data de 02 martie 2018.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Georgică CONSTANTIN
ÎNTOCMIT:
Secretar comuna Şoldanu,
Traian HULEA

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