ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 29 noiembrie 2016, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Șoldanu, judeţul
Călăraşi, convocată conform prevederilor art.39 alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, modificată şi completată, de către Primarul Comunei Șoldanu, dl. Geambaşu Iulian,
prin Dispoziţia nr.717/2 noiembrie 2016 și prin Convocatorul nr. 5921 din 24 noiembrie 2016.
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 13 consilieri, astfel şedinţa este legal constituită.
La şedinţă mai participă: Dl. Geambaşu Iulian – primarul comunei Șoldanu, Dl. Hulea Traian – secretar al
comunei Şoldanu.
În conformitate cu prevederile art.35 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, modificată şi completată, Dl consilier al Consiliului local al comunei Șoldanu, TĂNASE IONEL,
ales în funcţia de preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni, potrivit HCL Șoldanu nr. 40/31 octombrie
2016, va conduce lucrările prezentei şedinţe, fiind prima lună.
Ținând seama de dispoziţiile art.42 alin.(3) şi (5) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, modificată şi completată, înaintea aprobării şi dezbaterii proiectului ordinii de zi al prezentei
şedinţe a Consiliului Local Şoldanu, secretarul comunei prezintă consilierilor locali, procesul-verbal al şedinţei
anterioare.
Întrucât nu se înregistrează obiecţiuni motivate asupra conţinutului, potrivit dispoziţiile art.42 alin.(4) şi
(6) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, secretarul
comunei Șoldanu supune spre aprobare procesul-verbal încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al
comunei Şoldanu din data de 31.10.2016, iar în urma votului acesta este aprobat în unanimitate de către membrii
Consiliului local prezenți la ședință, apoi este semnat de secretarul comunei și de Președintele de ședință.
În continuare, Primarul comunei Şoldanu dă citire proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de
29.11.2016:
I.
Proiect de hotărare privind aprobarea Planului de măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor în
cadrul Primăriei Șoldanu, județul Călărași;
II.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru PARC PANOURI
FOTOVOLTAICE, în extravilanul comunei Șoldanu, Tarla 24, Parcelele 2 și 3, Lot 2;
III.
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi,
pe anul 2016;
IV.
Proiect de hotărâre privind privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017;
V.
Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii către crescătorii de animale, a suprafeţei de 43,2542 ha
teren arabil, aparținând izlazului comunal, din domeniul privat al comunei, administrat de Consiliul
Local Şoldanu;
VI.
Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Şoldanu
nr.15/27.08.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei
Şoldanu, cu modificările şi completările ulterioare;
VII.
Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „Modernizare străzi în comuna Şoldanu
judeţul Călăraşi”;
VIII.
Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii bunului identificat la poziția nr.12 din inventarul bunurilor
care aparțin domeniului public în inventarul domeniului privat al comunei Șoldanu, județul Călărași;
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Proiect de hotărâre privind aprobarea formularului tipizat pentru invitarea la primărie a
persoanelor fizice care au obligația să efectueze declarațiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol;
X.
Probleme diverse.
În continuare, domnul primar solicită membrilor consiliului local să fie de acord ca punctele 3 și 4 ale
ordinii de zi să fie supuse dezbaterii și votului la finalul ședinței. Se supune la vot modificarea propusă a ordinii
de zi și se constată că aceasta a fost aprobată cu votul pentru a 12 consilieri și o abținere, a dlui consilier, Bucur
Ion.
Respectând dispoziţiile art.43 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, modificată şi completată, dl Geambaşu Iulian - primarul comunei, supune votului membrilor
Consiliului local proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 29.11.2016, apoi constată că a fost
aprobat cu 13 voturi pentru, faţă de 13 care compun Consiliul local.
Din acest moment, mulţumind pentru încrederea acordată şi asigurând consiliul local că lucrările şedinţei
de astăzi se vor desfăşura în conformitate cu prevederile legii administraţiei publice locale, preşedintele de
şedinţă solicită consilierilor să facă propuneri şi pentru dezbaterea altor probleme curente care să fie înscrise la
ordinea de zi.
Doamna consilier, Botea Marijana, solicită consiliului local să fie de acord cu prezentarea unei situații a
Școlii Gimnaziale Constantin Teodorescu, ce privește acordarea unor drepturi stabilite prin hotărâre
judecătorească pentru cadrele didactice, în cursul anilor viitori.
În continuare, Preşedintele de şedinţă, dl Tănase Ionel, intră în punctul I al ordinii de zi: aprobarea
Planului de măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor în cadrul Primăriei Șoldanu, județul Călărași,
solicitând cu acest prilej prezentarea documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dl primar, Geambașu Iulian, care prezintă plenului Consiliului local referatul de
aprobare înregistrat la Primăria comunei Șoldanu cu nr. 5678 din 10.11.2016, întocmită de primarul comunei
Şoldanu, care însoţeşte proiectul de hotărâre iniţiat și Planul de măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor
în cadrul Primăriei Șoldanu, județul Călărași, întocmit de S.C. TYRA BEST CONSULT S.R.L., predat Primăriei
comunei Șoldanu prin Procesul verbal de predare primire nr.5507/02.11.2016.
În continuare, dl primar prezintă proiectului de hotărâre nr. 5469/31.10.2016 privind aprobarea Planului de
măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor în cadrul Primăriei Șoldanu, județul Călărași și a raportului de
specialitate nr.5679/10.11.2016, întocmit de dl viceprimar, Marin Iulian.
Faţă de elementele prezentate, în temeiul art. 45 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, modificată şi completată, se propune: adoptarea unei hotărâri privind aprobarea
Planului de măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor în cadrul Primăriei Șoldanu, județul Călărași.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul reprezentanților comisiei de specialitate în domeniu, în vederea
prezentării raportului de avizare al proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dna Trușcă Alexandrina, președintele comisiei de specialitate pentru probleme juridice
și de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr.6005/29.11.2016, în care se constată
îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în
temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dl Vișan Vasile, președintele comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, care dă citire Raportului de
avizare înregistrat sub nr.6006/29.11.2016, în care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se
propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1)
lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dna Botea Marijana, președintele comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate
şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, care dă
citire Raportului de avizare înregistrat sub nr.6006/29.11.2016, în care se constată îndeplinite condiţiile
prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45
IX.
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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 Tănase Ionel - preşedintele de şedinţă, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt
pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl consilier, Bucur Ion, propune ca acest tip de colectare să se facă selectiv, de la fiecare gospodărie și
întreabă cine va ridica deșeurile colectate selectiv.
Dl primar, Geambașu Iulian, arată că se intenționează ca acest tip de colectare să se realizeze prin
operatorul zonal de servicii de salubritate, Eco Management Salubris, dar că până atunci ridicarea o va realiza
operatorul local care prestează serviciile de salubritate către comună. Arată, de asemenea că orice control al
serviciilor deconcentrate cu competență în domeniul managementului deșeurilor solicită prezentarea Planul de
măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor.
Dl consilier, Bucur Ion, confirmă relatarea dlui primar referitor la acțiunile de control.
Dl consilier, Vișan Vasile, întreabă dacă există soluții pentru ridicarea deșeurilor depuse necontrolat și se
oferă să participe cu utilajele proprii la acțiunile ce vizează ridicarea acestor deșeuri.
Dl consilier, Tănase Ionel, președintele de ședință, solicită dlor consilieri să fie conciși, la obiect, și să
discute numai despre proiectul de hotărâre supus dezbaterii și aprobării.
Dl consilier, Vișan Vasile, se oferă să identifice locațiile depunerilor necontrolate și propune să se ia
măsuri legale împotriva celor care depun, aceștia putând fi chiar fotografiați la momentul depunerii ilegale.
Dl consilier, Bucur Ion, arată că, personal, nu își asumă responsabilitatea fotografierii.
Dl consilier, Mustățea Valeriu, crede că pentru orice demers trebuie să existe un început.
Dna consilier, Botea Marijana, consideră că, pentru crearea deprinderii de colectare selectivă a deșeurilor
menajere la copiii de vârstă școlară, sunt necesare eforturi concentrate de creare a deprinderii, în mod special, în
rândul părinților, adulților în general.
Dna Trușcă Alexandrina, consilier al consiliului local Șoldanu, este de acord că regula va fi respectată și
prin acțiuni de educare a populației în spiritul colectării selective.
Nemaifiind amendamente sau alte discuţii, dl Tănase Ionel, președintele de ședință, supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor în cadrul Primăriei
Șoldanu, județul Călărași și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.44/29 noiembrie 2016 cu 10 voturi pentru şi 3 abțineri (Bucur Ion, Cernea Iulian, Ilie Costel) din totalul de
13 consilieri locali prezenţi din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, Preşedintele de şedinţă, dl Tănase Ionel propune să se treacă la punctul II al ordinii de zi:
aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru PARC PANOURI FOTOVOLTAICE, în extravilanul comunei
Șoldanu, Tarla 24, Parcelele 2 și 3, Lot 2, 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.5655/09.11.2016, prin care se propune aprobarea PUZ pentru PARC
PANOURI FOTOVOLTAICE, în extravilanul comunei Șoldanu, (Tarla 24, Parcele 2 și 3, Lot 2) și raportul de
specialitate întocmit de dnii Iulian Marin, viceprimarul comunei Șoldanu, și Stanciu Dănuţ-George-Mădălin,
expert local pe problemele romilor în cadrul compartimentului dezvoltare comunitară, înregistrat cu
nr.5677/10.11.2016.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru
PARC PANOURI FOTOVOLTAICE, în extravilanul comunei Șoldanu, Tarla 24, Parcelele 2 și 3, Lot 2.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul reprezentanților comisiei de specialitate în domeniu, în vederea
prezentării raportului de avizare al proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dna Trușcă Alexandrina, președintele comisiei de specialitate pentru probleme juridice
și de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr.6005/29.11.2016, în 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.(2) lit.a) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dl Vișan Vasile, președintele comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, care dă citire Raportului de
avizare înregistrat sub nr.6006/29.11.2016, în care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se
propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45 alin.(2) lit.a) şi art.115
alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dna Botea Marijana, președintele comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate
şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, care dă
citire Raportului de avizare înregistrat sub nr.6006/29.11.2016, în care se constată îndeplinite condiţiile
prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45
alin.(2) lit.a) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
modificată şi completată.
În continuare, dl consilier, Tănase Ionel, preşedintele de şedinţă, solicită consilierilor locali înscrierea la
cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl consilier, Bucur Ion, solicită inițiatorului o hartă a zonei, apoi studiază amplasamentul propus pentru
construirea Parcului fotovoltaic.
Dl consilier, Tănase Ionel, arată că amplasamentul este cunoscut consiliului deoarece pentru realizarea
PUZ-ului a fost aprobată de către acesta o dezlipire a lotului pentru care s-a realizat acest PUZ și întreabă ce
costruri a generat realizarea.
Dl primar arată că pentru efectuarea acestui plan s-a cheltuit suma de 7000 lei.
Nemaifiind amendamente sau alte discuţii, dl Tănase Ionel, președintele de ședință, supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru PARC PANOURI FOTOVOLTAICE, în
extravilanul comunei Șoldanu, Tarla 24, Parcelele 2 și 3, Lot 2 și constată că a fost adoptată hotărârea
Consiliului local al comunei Șoldanu nr.45/29 noiembrie 2016 cu 10 voturi pentru şi 3 abțineri (Bucur Ion,
Cernea Iulian, Ilie Costel) din totalul de 13 consilieri locali prezenţi din 13 consilieri în funcție care compun
Consiliul local.
În continuare, Preşedintele de şedinţă, dl Tănase Ionel, trece la punctul III al ordinii de zi: aprobarea
rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2016, solicitând cu acest prilej
prezentarea documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt Dl Primar, Iulian Geambașu, care prezintă plenului Consiliului local referatul de
aprobare înregistrat cu nr. 5915/24.11.2016.
Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 al comunei Șoldanu, înregistrat
sub nr. 5917/24.11.2016, care însoţeşte proiectul de hotărâre iniţiat, adresa AJFP Călărași nr.17152/08.11.2016,
adresele nr. 3100/24.11.2016 a Școlii C-tin Teodorescu Șoldanu prin care se solicită alocarea unor sume și
nr.3105/24.11.2016 privind utilizarea excedentului bugetar al școlii pe anul 2015 sunt prezentate de dna Buștă
Angela-Camelia, ispector în compartimentul financiar-contabil al aparatului de specialitate al primarului
comunei Șoldanu.
Faţă de elementele prezentate, în temeiul art.45 alin.(2) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, modificată şi completată, se propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul
2016 al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi.
În continuare, se prezintă proiectul de hotărâre nr. 5467/31.10.2016 privind aprobarea rectificării bugetului
local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2016, în totalitatea lui, cuprinzând şi anexa la proiectul de
hotărâre.
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Preşedintele de şedinţă dă cuvântul reprezentanților comisiilor de specialitate în domeniu, în
vederea prezentării rapoartelor de avizare ale proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dna Trușcă Alexandrina, președintele comisiei de specialitate pentru probleme juridice
și de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr.6005/29.11.2016, în care se constată
îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în
temeiul art.45 alin.(2) lit.a) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dl Vișan Vasile, președintele comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, care dă citire Raportului de
avizare înregistrat sub nr.6006/29.11.2016, în care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se
propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45 alin.(2) lit.a) şi art.115
alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dna Botea Marijana, președintele comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate
şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, care dă
citire Raportului de avizare înregistrat sub nr.6006/29.11.2016, în care se constată îndeplinite condiţiile
prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45
alin.(2) lit.a) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
modificată şi completată.
În continuare, dl consilier, Tănase Ionel, preşedintele de şedinţă, solicită consilierilor locali înscrierea la
cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dna consilier, Botea Marijana, întreabă dacă poate participa la dezbaterea acestui proiect de hotărâre și
adoparea hotărârii de rectificare ce vizează și bugetul instituției unde este încadrată.
Dl consilier, Mustățea Valeriu, solicită să fie indicate persoanele care vor beneficia de ajutoare de urgență.
Dl primar, Iulian Geambașu, nominalizează persoanele singure și familiile defavorizate ce au solicitat
ajutoare de urgență.
Dl consilier Constantin Georgică solicită informații concrete despre cum vor fi utilizate sumele destinate
iluminatului public.
Dl primar, Iulian Geambașu, arată că sumele repartizate pentru sistemul de iluminat public vor fi utilizate
pentru plata unor servicii de reparații precum și pentru iluminatul festiv din cursul lunii decembrie 2016.
Dl Vasile Vișan, consilier al consiliului local, arată că pe strada Sf. Gheorghe sunt prea puține lămpi de
iluminat stradal.
Dl Cernea Iulian, consilier al consiliului local, întrebă dacă la școli se alocă bani pentru consumabile,
deoarece are informații că se solicită bani, pentru cretă etc.
Dna Botea Marijana, consilier al consiliului local, arată că personalul didactic nu solicită în mod special
bani pentru “fondul clasei” și că aceasta este inițiativa fiecărui comitet de părinți ai clasei: aceștia desemnează o
persoană, dintre părinți, care să gestioneze resursele extrabugetare ale clasei. Invită, de asemenea, consilierii
interesați, să ia parte la ședințele cu părinții. Arată că școala alocă resurse financiare pentru procurarea
consumabilelor pentru uz didactic.
Dna Buștă Angela-Camelia, inspector în compartimentul financiar-cintabil al aparatului de specialitate al
primarului, confirmă că școala primește periodic sume pentru cheltuieli materiale și servicii.
Dl Barbu Ion, consilier al consiliului local, propune să fie alocați mai mulți bani pentru școală.
Nemaifiind amendamente sau alte discuţii, dl Tănase Ionel, președintele de ședință, supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2016 și
constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.46/29 noiembrie 2016 cu 8
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voturi pentru şi 4 abțineri (Bucur Ion, Cernea Iulian, Ilie Costel, Constantin Georgică, Botea Marijana) din
totalul de 13 consilieri locali prezenţi din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, Preşedintele de şedinţă, dl Tănase Ionel, trece la punctul IV al ordinii de zi: stabilirea
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017, solicitând cu acest prilej prezentarea documentelor care justifică
inițierea proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt Dl Primar, Iulian Geambașu, care prezintă plenului Consiliului local referatul de
aprobare înregistrat cu nr.5634/08.11.2016.
Raportul de specialitate elaborat de compartimentul financiar-contabil, înregistrat sub nr.5465/31.10.2016,
care însoţeşte proiectul de hotărâre iniţiat, este prezentat de dna Buștă Angela-Camelia, ispector în
compartimentul financiar-contabil al aparatului de specialitate al primarului comunei Șoldanu, care face
precizarea că nu au fost aduse modificări ale nivelului impozitelor și taxelor locale față de anul în curs.
Faţă de elementele prezentate, în temeiul art.45 alin.(2) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, modificată şi completată, se propune stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru
anul 2017 pentru comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi.
În continuare, se prezintă proiectul de hotărâre nr. 5470/31.10.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor
locale pentru anul 2017, în totalitatea lui, cuprinzând şi anexele 1 - 4 la proiectul de hotărâre.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul reprezentanților comisiilor de specialitate în domeniu, în vederea
prezentării rapoartelor de avizare ale proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dna Trușcă Alexandrina, președintele comisiei de specialitate pentru probleme juridice
și de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr.6005/29.11.2016, în care se constată
îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în
temeiul art.45 alin.(2) lit.a) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dl Vișan Vasile, președintele comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, care dă citire Raportului de
avizare înregistrat sub nr.6006/29.11.2016, în care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se
propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45 alin.(2) lit.a) şi art.115
alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dna Botea Marijana, președintele comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate
şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, care dă
citire Raportului de avizare înregistrat sub nr.6006/29.11.2016, în care se constată îndeplinite condiţiile
prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45
alin.(2) lit.a) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
modificată şi completată.
În continuare, dl consilier, Tănase Ionel, preşedintele de şedinţă, solicită consilierilor locali înscrierea la
cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Nefiind amendamente depuse sau înscrieri la cuvânt, dl Tănase Ionel, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 și constată că a fost
adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.47/29 noiembrie 2016 cu 10 voturi pentru şi 3
abțineri (Bucur Ion, Cernea Iulian, Divan Marian) din totalul de 13 consilieri locali prezenţi din 13 consilieri în
funcție care compun Consiliul local.
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În continuare, Preşedintele de şedinţă, dl Tănase Ionel, trece la punctul V al ordinii de zi:
aprobarea închirierii către crescătorii de animale, a suprafeţei de 43,2542 ha teren arabil, aparținând izlazului
comunal, din domeniul privat al comunei, administrat de Consiliul Local Şoldanu, solicitând cu acest prilej
prezentarea documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dl Primar, Iulian Geambașu, care prezintă plenului Consiliului local referatul de
aprobare înregistrat cu nr. 5820/17.11.2016.
Raportul de specialitate înregistrat la Primăria Șoldanu cu nr.5824/17.11.2016, care însoţeşte proiectul de
hotărâre iniţiat și Studiul de oportunitate înregistrat cu nr.5595/04.11.2016 sunt prezentate de dl Iulian Marin,
viceprimarul comunei Șoldanu.
Faţă de elementele prezentate, în temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, modificată şi completată, se propune închirierii către crescătorii de animale, a
suprafeţei de 43,2542 ha teren arabil, aparținând izlazului comunal, din domeniul privat al comunei, administrat
de Consiliul Local Şoldanu, judeţul Călăraşi.
În continuare, se prezintă proiectul de hotărâre nr. 5471/31.10.2016 privind aprobarea închirierii către
crescătorii de animale, a suprafeţei de 43,2542 ha teren arabil, aparținând izlazului comunal, din domeniul privat
al comunei, administrat de Consiliul Local Şoldanu, judeţul Călăraşi, în totalitatea lui, cuprinzând şi anexele la
proiectul de hotărâre.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul reprezentanților comisiilor de specialitate în domeniu, în vederea
prezentării rapoartelor de avizare ale proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dna Trușcă Alexandrina, președintele comisiei de specialitate pentru probleme juridice
și de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr.6005/29.11.2016, în care se constată
îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în
temeiul art.45 alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dl Vișan Vasile, președintele comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, care dă citire Raportului de
avizare înregistrat sub nr.6006/29.11.2016, în care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se
propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45 alin.(3) şi art.115 alin.(1)
lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dna Botea Marijana, președintele comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate
şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, care dă
citire Raportului de avizare înregistrat sub nr.6006/29.11.2016, în care se constată îndeplinite condiţiile
prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45
alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
modificată şi completată.
În continuare, dl consilier, Tănase Ionel, preşedintele de şedinţă, solicită consilierilor locali înscrierea la
cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl Bucur Ion, consilier al consiliului local Șoldanu, propune ca aceste suprafețe să fie închiriate către toate
categoriile de locuitori ai comunei, nu numai către crescătorii de animale.
Dl președinte de ședință, Tănase Ionel, consilier al consiliului local, propune să se scoată sintagma
“crescători de animale” din textul proiectului de hotărâre și al anexelor.
Dl Mustățea Valeriu, consilier al consiliului local, propune ca această suprafață să nu mai fie închiriată ca
teren arabil, ci să fie mai întâi înființată cultură de plante furajere, apoi valorificată.
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Dl Bucur Ion, consilier al consiliului local, referindu-se la crescătorii de animale, în general, la
ciobani, în special, arată că dacă aceștia înțeleg ca din creșterea animalelor să facă o afacere, ar trebui să-și
asigure și terenul necesar prin achiziție. Întreabă dacă prețul de pornire al licitației publice cu strigare de 250
lei/ha/an este corect stabilit.
În acest moment, dnii Bucur Ion și Vișan Vasile se retrag de la deriberări motivând că au identificat un
interes personal de natură patrimonială privind adoptarea acestei hotărâri.
Revenind la cuantumul prețului de pornire de 250 lei/ha/an, dl Tănase Ionel consideră că este mic.
Dl Marin Iulian, viceprimar, consilier al consiliului local, propune un alt preț de plecare, respectiv 500
lei/ha/an.
Dl primar, Iulian Geambașu, propune, de asemenea, raportat la prețul propus de dl Iulian Marin, un pas de
licitare de 50 de lei.
Dl Mustățea Valeriu, consilier al consiliului local al comunei, solicită informații referitoare la procedura
de înființare a unor culturi permanente pe aceste trerenuri.
Dl primar, Iulian Geambașu, arată că culturile permanente de plante furajere necesită cheltuieli mari de
înființare și exploatare și că pășunile nu pot fi exploatate decât de crescătorii de animale constituiți în asociații.
Dl președinte de ședință, Tănase Ionel, consilier al consiliului local, întreabă dacă sunt plătite chiriile
pentru terenurile aflate sub contract.
Dl primar, Iulian Geambașu, arată că sunt.
În acest moment, dnii Ciobanu Ciprian-Florin, Ilie Costel și Constantin Georgică se retrag de la deriberări
motivând că au identificat un interes personal de natură patrimonială privind adoptarea acestei hotărâri.
Nemaifiind amendamente sau alte discuţii, dl Tănase Ionel, președintele de ședință, supune la vot proiectul de
hotărâre privind aprobarea aprobarea închirierii către crescătorii de animale, a suprafeţei de 43,2542 ha teren
arabil, aparținând izlazului comunal, din domeniul privat al comunei, administrat de Consiliul Local Şoldanu și
constată că nu a fost adoptată o hotărâre a consiliului local deoarece s-a consemnat 1 vot pentru şi 7 abțineri
(Andreiaș Iulian-Marius, Botea Marijana, Cernea Iulian, Divan Marian, Mustățea Valeriu, Tănase Ionel, Trușcă
Alexandrina) din totalul de 13 consilieri locali prezenţi din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.
Dl președinte de ședință, Tănase Ionel, arătând că cvorumul necesar adoptării unei hotîrâri a consiliului
local privind patrimoniul este de 2/3 din numărul de consilieri în funcție, propune reunirea comisiilor de
specialitate în ședință comună pentru stabilirea criteriilor de atribuire, a regulamentului de desfășurare a licitației
în data de 14 decembrie 2016.
Dl Mustățea Valeriu, consilier al consiliului local, propune să se prelungească durata contractelor
existente.
În continuare, Preşedintele de şedinţă, dl Tănase Ionel, trece la punctul VI al ordinii de zi: modificarea
Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Şoldanu nr. 15/27.08.1999 privind însuşirea inventarului
bunurilor care completează domeniul public al comunei Şoldanu, cu modificările şi completările ulterioare,
solicitând cu acest prilej prezentarea documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dl Primar, Iulian Geambașu, care prezintă plenului Consiliului local referatul de
aprobare înregistrat cu nr.5634/08.11.2016.
Raportul de specialitate privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Şoldanu
nr. 15/27.08.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care completează domeniul public al comunei
Şoldanu, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat sub nr. 5654/09.11.2016, care însoţeşte proiectul
de hotărâre iniţiat, este prezentat de dl Traian Hulea, secretarul Comisiei speciale pentru întocmirea Inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Soldanu, judeţul Călăraşi.
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Faţă de elementele prezentate, în temeiul art.45 alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, se propune modificarea
Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Şoldanu nr. 15/27.08.1999 privind însuşirea inventarului
bunurilor care completează domeniul public al comunei Şoldanu, cu modificările şi completările ulterioare.
În continuare, se prezintă proiectul de hotărâre nr. 5466/31.10.2016 privind modificarea Anexei la
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Şoldanu nr. 15/27.08.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care
completează domeniul public al comunei Şoldanu, cu modificările şi completările ulterioare, în totalitatea lui.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul reprezentanților comisiilor de specialitate în domeniu, în vederea
prezentării rapoartelor de avizare ale proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dna Trușcă Alexandrina, președintele comisiei de specialitate pentru probleme juridice
și de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr.6005/29.11.2016, în care se constată
îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în
temeiul art.45 alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dl Vișan Vasile, președintele comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, care dă citire Raportului de
avizare înregistrat sub nr.6006/29.11.2016, în care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se
propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45 alin.(3) şi art.115 alin.(1)
lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dna Botea Marijana, președintele comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate
şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, care dă
citire Raportului de avizare înregistrat sub nr.6006/29.11.2016, în care se constată îndeplinite condiţiile
prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45
alin.(3) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
modificată şi completată.
În continuare, dl consilier, Tănase Ionel, preşedintele de şedinţă, solicită consilierilor locali înscrierea la
cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Nefiind amendamente, interpelări sau alte discuţii, dl Tănase Ionel, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Şoldanu nr.
15/27.08.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care completează domeniul public al comunei Şoldanu,
cu modificările şi completările ulterioare și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei
Șoldanu nr.48/29 noiembrie 2016 cu 10 voturi pentru şi 3 abțineri (Bucur Ion, Cernea Iulian, Ciobanu
Ciprian-Florin) din totalul de 13 consilieri locali prezenţi din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul
local.
În continuare, Preşedintele de şedinţă, dl Tănase Ionel, trece la punctul VII al ordinii de zi: privind
aprobarea implementării proiectului “Modernizare străzi în comuna Şoldanu judeţul Călăraşi’’, solicitând cu
acest prilej prezentarea documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dl Primar, Iulian Geambașu, care prezintă plenului Consiliului local referatul de
aprobare înregistrat cu nr. 5632/08.11.2016 și arată că prin introducerea a 3 noi străzi în proiect s-a urmărit
obținerea punctajului necesar eligibilității și că acestea permit accesul la obiective de interes local.
Raportul de specialitate, înregistrat sub nr.5633/08.11.2016, privind aprobarea implementării proiectului
“Modernizare străzi în comuna Şoldanu judeţul Călăraşi” este prezentat de dna Buștă Angela-Camelia, ispector
în compartimentul financiar-contabil al aparatului de specialitate al primarului comunei Șoldanu.
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Faţă de elementele prezentate, 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 propune aprobarea
implementării proiectului “Modernizare străzi în comuna Şoldanu judeţul Călăraşi”.
În continuare, se prezintă proiectul de hotărâre nr.5472/31.10.2016 privind aprobarea implementării
proiectului “Modernizare străzi în comuna Şoldanu judeţul Călăraşi”, în totalitatea lui, inclusiv anexa.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul reprezentanților comisiilor de specialitate în domeniu, în vederea
prezentării rapoartelor de avizare ale proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dna Trușcă Alexandrina, președintele comisiei de specialitate pentru probleme juridice
și de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr.6005/29.11.2016, în care se constată
îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în
temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dl Vișan Vasile, președintele comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, care dă citire Raportului de
avizare înregistrat sub nr.6006/29.11.2016, în care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se
propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45 alin.(3) şi art.115 alin.(1)
lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dna Botea Marijana, președintele comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate
şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, care dă
citire Raportului de avizare înregistrat sub nr.6006/29.11.2016, în care se constată îndeplinite condiţiile
prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45
alin.(3) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
modificată şi completată.
În continuare, dl consilier, Tănase Ionel, preşedintele de şedinţă, solicită consilierilor locali înscrierea la
cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl Iulian Marin, viceprimar, consilier al consiliului local, arată că prin introducerea acestor străzi a fost
majorat punctajul obținut anterior la evaluarea proiectului în PNDR.
Dl Constantin Georgică, consilier al consiliului local al comunei Șoldanu, constată că majoritatea străzilor
propuse a fi modernizate prin acest proiect sunt situate în satul Șoldanu.
Nemaifiind amendamente, interpelări sau alte discuţii, dl Tănase Ionel, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului “Modernizare străzi în comuna Şoldanu,
judeţul Călăraşi” și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.49/29
noiembrie 2016 cu 9 voturi pentru şi 4 abțineri (Bucur Ion, Cernea Iulian, Constantin Georgică și Ilie Costel)
din totalul de 13 consilieri locali prezenţi din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, Preşedintele de şedinţă, dl Tănase Ionel, trece la punctul VIII al ordinii de zi: privind
trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Şoldanu, județul Călărași, a bunului identificat la
poziția nr.12 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Şoldanu, solicitând cu acest
prilej prezentarea documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dl Primar, Iulian Geambașu, care prezintă plenului Consiliului local referatul de
aprobare înregistrat cu nr. 5596/04.11.2016.
Raportul de specialitate privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Şoldanu,
județul Călărași, a bunului identificat la poziția nr.12 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunei Şoldanu, înregistrat sub nr. 5613/07.11.2016, care însoţeşte proiectul de hotărâre iniţiat, este prezentat
de dl Traian Hulea, secretarul Comisiei speciale pentru întocmirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunei Soldanu, judeţul Călăraşi.
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Faţă de elementele prezentate, în temeiul art. 36 alin.(2) lit.c), art.45 alin (3) şi art.115 alin.(1) lit.b)
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, se propune
trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Şoldanu, județul Călărași, a bunului identificat la
poziția nr.12 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Şoldanu.
În continuare, se prezintă proiectul de hotărâre nr. 5473/31.10.2016 privind privind trecerea din domeniul
public în domeniul privat al comunei Şoldanu, județul Călărași, a bunului identificat la poziția nr.12 din
Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Şoldanu, în totalitatea lui.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul reprezentanților comisiilor de specialitate în domeniu, în vederea
prezentării rapoartelor de avizare ale proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dna Trușcă Alexandrina, președintele comisiei de specialitate pentru probleme juridice
și de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr.6005/29.11.2016, în care se constată
îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în
temeiul art. 36 alin.(2) lit.c), art.45 alin (3) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dl Vișan Vasile, președintele comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, care dă citire Raportului de
avizare înregistrat sub nr.6006/29.11.2016, în care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se
propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art. 36 alin.(2) lit.c), art.45 alin (3)
şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi
completată.
Se înscrie la cuvânt dna Botea Marijana, președintele comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate
şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, care dă
citire Raportului de avizare înregistrat sub nr.6006/29.11.2016, în care se constată îndeplinite condiţiile
prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art. 36
alin.(2) lit.c), art.45 alin (3) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, modificată şi completată.
În continuare, dl consilier, Tănase Ionel, preşedintele de şedinţă, solicită consilierilor locali înscrierea la
cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl Cernea Iulian, consilier al consiliului local, arată că în această speță există deja o acțiune a Parohiei
Negoeștiînaintată împotriva Consiliului local al comunei Șoldanu, așa cum reiese din site-ul Judecătoriei
Oltenița.
Dna Tuță Alexandrina, consilier al consiliului local al comunei Șoldanu, susține că din punct de vedere
juridic un cimitir uman ar trebiu să fie în domeniul privat.
Dl Constantin Georgică, consilier al consiliului local al comunei, susține menținerea acestui bun în
inventarul domeniului public al comunei Șoldanu.
Nemaifiind amendamente, interpelări sau alte discuţii, dl Tănase Ionel, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Şoldanu, județul
Călărași, a bunului identificat la poziția nr.12 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunei Şoldanu și constată că nu a fost adoptată o hotărâre a consiliului local deoarece s-au consemnat 3
voturi pentru şi 10 abțineri (Andreiaș Iulian-Marius, Bucur Ion, Cernea Iulian, Constantin Georgică, Ciobanu
Ciprian-Florin, Divan Marian, Ilie Costel, Mustățea Valeriu, Tănase Ionel și Vișan Vasile) din totalul de 13
consilieri locali prezenţi din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, Preşedintele de şedinţă, dl Tănase Ionel, trece la punctul IX al ordinii de zi: privind
aprobarea formularului tipizat pentru invitarea la primărie a persoanelor fizice care au obligația să efectueze

11

declarațiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol la Primăria Șoldanu, județul Călărași, solicitând
cu acest prilej prezentarea documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dl Primar, Iulian Geambașu, care prezintă plenului Consiliului local referatul de
aprobare înregistrat cu nr. 5611/07.11.2016.
Raportul de specialitate privind privind aprobarea formularului tipizat pentru invitarea la primărie a
persoanelor fizice care au obligația să efectueze declarațiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol la
Primăria Șoldanu, județul Călărași, înregistrat sub nr. 5612/07.11.2016, care însoţeşte proiectul de hotărâre
iniţiat, este prezentat de dl Traian Hulea, secretarul comunei Soldanu, judeţul Călăraşi.
Faţă de elementele prezentate, în temeiul art. 36 alin.(2) lit.d), 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 propune
aprobarea formularului tipizat pentru invitarea la primărie a persoanelor fizice care au obligația să efectueze
declarațiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol la Primăria Șoldanu, județul Călărași.
În continuare, se prezintă proiectul de hotărâre nr. 5474/31.10.2016 privind aprobarea formularului tipizat
pentru invitarea la primărie a persoanelor fizice care au obligația să efectueze declarațiile pentru înscrierea
datelor în registrul agricol la Primăria Șoldanu, județul Călărași, în totalitatea lui, inclusiv anexa integrantă.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul reprezentanților comisiilor de specialitate în domeniu, în vederea
prezentării rapoartelor de avizare ale proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dna Trușcă Alexandrina, președintele comisiei de specialitate pentru probleme juridice
și de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr.6005/29.11.2016, în care se constată
îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în
temeiul art. 36 alin.(2) lit.d), art.45 alin (1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dl Vișan Vasile, președintele comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, care dă citire Raportului de
avizare înregistrat sub nr.6006/29.11.2016, în care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se
propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art. 36 alin.(2) lit.d), art.45 alin (1)
şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi
completată.
Se înscrie la cuvânt dna Botea Marijana, președintele comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate
şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, care dă
citire Raportului de avizare înregistrat sub nr.6006/29.11.2016, în care se constată îndeplinite condiţiile
prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art. 36
alin.(2) lit.d), 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, Tănase Ionel, preşedintele de şedinţă, solicită consilierilor locali înscrierea la
cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl Bucur Ion, consilier al consiliului local, solicită informații asupra modului de comunicare a înștiințării
către persoanele fizice obligate să depună declarația.
Dl Iulian Marin, viceprimar, consilier al consiliului local al comunei Șoldanu, arată că această comunicare
se va realiza pe căile consacrate: prin servicii poștale sau cu borderou de predare-primire, sub semnătură.
Dl Bucur Ion, consilier al consiliului local, menționează că se trimit adrese de către funcționarii primăriei
fără să poarte număr de înregistrare și cu tardivitate și că a refuzat să primească o astfel de adresă.
Dna Buștă Angela-Camelia, inspector în compartimentul financiar-contabil, arată că acestă problemă
trebuie rezolvată în timpul programului primăriei, și nu la ședința consiliului local.
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Nemaifiind amendamente, interpelări sau alte discuţii, dl Tănase Ionel, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea formularului tipizat pentru invitarea la primărie a persoanelor fizice care
au obligația să efectueze declarațiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol la Primăria Șoldanu, județul
Călărași și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.50/29 noiembrie
2016 cu 11 voturi pentru şi 2 abțineri (Bucur Ion, Cernea Iulian) din totalul de 13 consilieri locali prezenţi din
13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.

În continuare, dl Preşedinte de şedinţă, Tănase Ionel, consilier al consiliului local, trece la
punctul X al ordinii de zi: ,,Probleme diverse”, invitând pe participanţii la prezenta sedinţă a
Consiliului local să se înscrie la cuvânt în vederea prezentării eventualelor probleme, care vor fi supuse
dezbaterilor din plen.
Se înscrie la cuvânt dna inspector în compartimentul financiar-contabil al aparatului de
specialitate al primarului, Buștă Angela-Camelia, pentru a prezenta adresa Școlii Gimnaziale
Constantin Teodorescu Șoldanu prin care această instituție solicită consiliului local al comunei Șoldanu
ca, în bugetele anilor viitori să prevadă alocații pen tru acordarea unor drepturi de natură salarilă
constând în dobânzi aferente drepturilor neacordate obținute prin sentință judecătorească. Prezintă
suma și menționează că acestea pot fi eșalonate pentru restituire în următorii patru ani bugetari.
Dl consilier al consiliului local al comunei Șoldanu, Bucur Ion, menționează că, pentru a putea fi
pusă în aplicare, hotărârea judecătorească trbuie să fie definitivă și irevocabilă.
Dna consilier al consiliului local, Trușcă Alexandrina, solicită școlii să prezinte o copie a acestei
hotărâri care să poarte grefa instanței.
Dl consilier al consiliului local, Cernea Iulian, arată că a solicitat, în calitate de consilier al
consiliului local al comunei Șoldanu, să i se pună la dispoziție o listă de documente.
Dna inspector în compartimentul financiar-contabil al aparatului de specialitate al primarului,
Buștă Angela-Camelia, invită pe domnul Cernea să studieze o parte din documentele solicitate –
rapoartele camerei de conturi, la sediul primăriei.
Dl secretar al comunei Șoldanu, Traian Hulea, promite domnului consilier, Cernea Iulian, că la
următoarea ședință de consiliu i se vor înmâna copii ale documentelor solicitate.
Dl consilier al consiliuli local, Vișan Vasile, solicită ca la următoarea ședință a consiliului local
să fie propusă spre aprobare o rectificare a taxei pentru înscrierea contractelor de arendă.
După epuizarea problemelor înscrise pe ordine de zi, dl preşedinte de şedinţă, Tănase Ionel, declară
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, din data de 29
noiembrie 2016 și mulțumește tuturor celor prezenţi pentru participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi, data de 29 noiembrie 2016.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionel TĂNASE
............................

ÎNTOCMIT:
Secretar comuna Şoldanu,
Traian HULEA
............................
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