ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 31 octombrie 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.634/24 octombrie 2016 și prin Convocatorul nr. 5360 din 25 octombrie 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 12 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, dna consilier al Consiliului local al comunei Șoldanu, înv., BOTEA
MARIJANA, aleasă în funcţia de preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni, potrivit HCL Șoldanu nr. 34/
11 august 2016, va conduce lucrările prezentei şedinţe, fiind a III-a 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 30.09.2016, 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
31.10.2016:
Proiect de hotărare privind alegerea președintelui de ședință;
Proiect de hotărâre privind aprobarea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar
de carburant pentru autovehiculul din dotarea Consiliului local al comunei Șoldanu;
III.
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul
Călăraşi pe anul 2016;
IV.
Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită dlui Arsene Cristian a unei suprafeţe de
499,72mp teren intravilan, aflată în domeniul privat al com. Șoldanu, județul Călăraşi, pentru
construirea unei locuinţe proprietate personală;
V.
Probleme diverse.
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 12 voturi pentru, din 12 consilieri prezenți, 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.
I.
II.
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Dl consilier, Cernea Iulian, solicită consiliului local să fie de acord cu discutarea unor probleme
legate de modul în care se furnizează informațiile solicitate de consilieri, necesare executării mandatului.
Dl consilier, Mustățea Valeriu, solicită consiliului local să fie de acord cu discutarea necesității reabilitării
trotuarului din zona Școlii Gimnaziale Constantin Teodorescu din satul Șoldani și a problemelor generate de
depunerea necontrolată a deșeurilor.
Dl consilier, Vișan Vasile, solicită consiliului local să fie de acord cu discutarea problemelor generate de
accesul neîngrădit al turmelor de oi în câmp.
După ce ia act de solicitările privind discutarea acestor probleme curente, preşedintele de şedinţă, dna
Botea Marijana, intră în punctul I al ordinii de zi: alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru lunile noiembrie –
decembrie 2016 și ianuarie 2017, solicitând cu acest prilej prezentarea documentelor care justifică inițierea
proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dl secretar al comunei, Traian Hulea, care prezintă plenului Consiliului local referatul
de aprobare înregistrat la Primăria comunei Șoldanu cu nr. 5452 din 31.10.2016, care însoţeşte proiectul de
hotărâre iniţiat, apoi dă citire proiectului de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru lunile
noiembrie – decembrie 2016 și ianuarie 2017.
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 alegerea
Preşedintelui de şedinţă pentru lunile noiembrie – decembrie 2016 și ianuarie 2017.
În continuare, dna Botea Marijana - preşedintele de şedinţă, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt
pentru propunerea viitorului președinte de ședință.
Dl consilier, Mustățea Valeriu, propune ca pentru perioada noiembrie 2016 – ianuarie 2017 să fie ales
președinte de ședință dl Tănase Ionel.
Nemaifiind alte propuneri sau amendamente, dna Botea Marijana, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru lunile noiembrie – decembrie 2016 și
ianuarie 2017și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.40/31
octombrie 2016 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, dna Botea Marijana, propune să se treacă la punctul II al ordinii de
zi: aprobarea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburant pentru autovehiculul din
dotarea Consiliului local al comunei Șoldanu, solicitând cu acest prilej prezentarea documentelor care justifică
inițierea proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dl viceprimar al comunei Șoldanu, Iulian Marin, care prezintă plenului Consiliului
local referatul de aprobare înregistrat sub nr.4948/30.10.2016, prin care se propune aprobarea normativului
propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburant pentru autovehiculul din dotarea Consiliului local al
comunei Șoldanu, apoi prezintă Proiectul de hotărâre inițiat în acest sens.
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.5462/31.10.2016, în care se constată
îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în
baza art.36 alin.(1) ale alin.(2) lit.b) și alin.4 lit.a) și 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.5463/31.10.2016, 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.
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În continuare, dna consilier, Botea Marijana, preşedintele de şedinţă, solicită consilierilor locali
înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl secretar al comunei, Traian Hulea, prezintă consiliului local o hotărâre similară a Consiliului județean
Călărași.
Dl primar, Iulian Geambașu, arată că, pentru activitățile instituției ce necesită transport auto, cantitatea de
combustibil ce constituie cota actuală este prea mică, sub jumătate din necesar.
Dl consilier, Bucur Ion, solicită domnului primar să comunice consiliului local statutul celorlalte
autoturisme aflate în proprietatea comunei.
Dl primar, Iulian Geambașu, arată că aceste autoturisme pot fi transmise către alte entități publice prin
protocol.
Dna consilier, Trușcă Alexandrina, întreabă dacă cheltuielile de combustibil se justifică prin ordine de
deplasare și foi de parcurs. Despre volumul de combustibil propus, arată că este corect fundamentat.
Dl viceprimar, Iulian Marin, apreciază consumul ca fiind rezonabil.
Dl consilier, Bucur Ion, consideră că se consumă mai mult combustibil..
Nemaifiind amendamente sau alte discuţii, dna Botea Marijana, președintele de ședință, supune la vot proiectul
de hotărâre privind aprobarea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburant pentru
autovehiculul din dotarea Consiliului local al comunei Șoldanu și constată că a fost adoptată hotărârea
Consiliului local al comunei Șoldanu nr.41/31 octombrie 2016 cu 11 voturi pentru şi 1 abținere (Cernea
Iulian) din totalul de 12 consilieri locali prezenţi din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, Preşedintele de şedinţă, dna Botea Marijana, 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 Buștă Angela-Camelia, inspector în compartimentul financiar-contabil al aparartului
de specialitate al primarului, care prezintă plenului Consiliului local raportul de specialitate privind rectificarea
bugetului local pe anul 2016 al comunei Șoldanu, înregistrat sub nr. 5463/31.10.2016, care însoţeşte proiectul de
hotărâre iniţiat și cererea de finanţare nr.4590/12.09.2016 privind plata drepturilor salariale ale asistentului
medical comunitar şi ale mediatorului sanitar, aferente lunii octombrie 2016.
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, domnul primar, Iulian Geambașu prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2016, din data de 31 octombrie 2016 în
totalitatea lui, cuprinzând şi anexa 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.5462/31.10.2016, în care se constată
îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în
baza art.9, art.10, art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) și în temeiul art.45 alin.(2) lit.a) şi ale 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.5463/31.10.2016, 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 ale art.115
alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
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În continuare, dna consilier, Botea Marijana, preşedintele de şedinţă, solicită consilierilor locali
înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl consilier, Bucur Ion, solicită să fie informat, concret: ce înseamnă prestarea serviciilor de iluminat.
Dl primar, Iulian Geambașu, arată că sumele vor fi decontate pentru plata serviciilor de întreținere a
iluminatului public și a iluminatului festriv ocazionat de sărbătorile de iarnă.
Dl consilier, Bucur Ion, întreabă dacă se vor încheia contracte pentru prestarea acestor servicii.
Dl primar, Geambașu Iulian, afirmă că există contract, încheiat cu Ceanac Vasile.
Dl consilier, Bucur Ion, solicită informații despre destinația sumelor propuse a fi cheltuite la capitolul
drumuri.
Dl primar, Iulian Geambașu, arată că aceste sume vor fi cheltuite pentru plata restantă a dirigintelui de
șantier al execuției obiectivului de asfaltare străzi din comună, apoi arată că finanțatorul investiției, MDRAP, nu
va mai face plăți anul acesta.
Dl consilier, Bucur Ion, solicită să fie informat descpre persoanele beneficiare de ajutoare de urgență.
Dl primar, Iulian Geambașu numește familiile și persoanele singure defavorizate ce vor beneficia de
aceste ajutoare de urgență
Nemaifiind amendamente sau alte discuţii, dna Botea Marijana, 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.42/31 octombrie 2016 cu 12
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 Tănase Ionel, trece la punctul IV al ordinii de zi: atribuirea în
folosinţă gratuită dlui Arsene Cristian a unei suprafeţe de 499,72mp teren intravilan, aflată în domeniul privat al
com. Șoldanu, județul Călăraşi, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, 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 raportul de
specialitate înregistrat cu nr. 5458/31.10.2016.
Procesul-verbal înregistrat sub nr.5435/28.10.2016 al Comisiei pentru identificarea şi inventarierea
terenurilor în vederea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 15/2003, reorganizată prin Dispoziția primarului
nr.632/19.10.2016 este prezentat de dl secretar al comunei, Traian Hulea.
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 atribuirea în folosinţă gratuită dlui Arsene
Cristian a unei suprafeţe de 499,72mp teren intravilan, aflată în domeniul privat al com. Șoldanu, județul
Călăraşi, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.
În continuare, dl primar, Iulian Geambașu, prezintă proiectul de hotărâre din data de 31.10.2016 atribuirea
în folosinţă gratuită dlui Arsene Cristian a unei suprafeţe de 499,72mp teren intravilan, aflată în domeniul privat
al com. Șoldanu, județul Călăraşi, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, 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.5462/31.10..2016, în care se constată
îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în
baza art.10, art.36, alin.(2) lit.c) şi d), alin.(5) lit.b) şi alin.(6) lit.a) pct.2) şi 5), coroborat cu art.121 alin.(2) și 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.
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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, dna consilier, Botea Marijana, preşedintele de şedinţă, solicită consilierilor locali înscrierea
la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl consilier, Bucur Ion, solicită analiza unui plan de amplasament al lotului propus a fi atribuit, apoi
constată amplasamentul lotului.
Dna consilier, Trușcă Alexandrina, solicită domnului primar, pentru o ședință viitoare, o situație a loturilor
atribuite până în acest moment.
Nemaifiind amendamente depuse sau înscrieri la cuvânt, dna Botea Marijana, președintele de ședință, supune la
vot proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită dlui Arsene Cristian a unei suprafeţe de
499,72mp teren intravilan, aflată în domeniul privat al com. Șoldanu, județul Călăraşi, pentru construirea unei
locuinţe proprietate personalăși constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.43/31 octombrie 2016 cu 12 voturi pentru, 0 abțineri şi 0 voturi împotrivă din totalul de 12 consilieri locali
prezenţi din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, dna preşedinte de şedinţă, Botea Marijana, consilier al consiliului local, trece la punctul V
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 dl consilier, Cernea Iulian, care solicită domnului primar completarea răspunsului la
una dintre solicitările sale adresată Primăriei comunei Șoldanu cu raportul de avizare al comisiei din care face
parte.
Dl consilier, Mustățea Valeriu, sugerează ca cererea să fie înregistrată.
Dl primar, Iulian Geambașu, întreabă despre care raport de avizare este vorba, al cărui proiect de hotărâre.
Dl consilier, Cernea Iulian, afirmă că a solicitat raportul de avizare al comisiei din ședința ordinară a
consiliului local din luna ianuarie 2014.
În continuare, dl consilier, Mustățea Valeriu, arătând dificultățile apărute în traficul pietonal din zona
Școlii Gimnaziale Constantin Teodorescu, propune reagilitarea trotuarului de la cel aferent str. Șoseaua Oltenița
până la intrarea în școală.
Dna consilier, Botea Marijana, arată că pe acest amplasament a existat trotuar.
Dl viceprimar, Iulian Marin, arată că există și acum, însă este foarte uzat, impracticabil.
Dl consilier, Bucur Ion, crede că este corect ca acest trotuar să fie reabilitat pe toată lungimea străzii,
deoarece accesul copiilor spre școală se face din ambele sensuri.
Dl secretar al comunei Șoldanu, Traian Hulea, întreabă dacă acest trotuar este identificat în inventarul
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei.
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Dl consilier, Bucur Ion și dna consilier, Trușcă Alexandrina, atrag atenția ca aceste investiții
publice să se implementeze cu respectarea prevederilor legale: achizitia și realizarea unor documentații tehnice
pentru aprobarea și execuția investiției.
În continuare, dna consilier, Trușcă Alexandrina, propune pentru următoarea ședință a comisiei juridice și
de disciplină analiza stadiului de implementare a proiectului de asfaltare a străzilor din comună, la care să fie
invitat dirigintele de șantier.
Dl consilier, Vișan Vasile, președintele comisiei de specialitate agricultură, activităţi economicofinanciare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, propune ca la aceeași ședință să
participe și comisia din care face parte.
În continuare, dl consilier, Mustățea Valeriu, în speranța că toți consilierii sunt de acord că este necesar să
se mențină ordinea în comună, solicită ca șeful SVSU să identifice și să ia măsuri împotriva depunerilor
necontrolate de deșeuri pe teritoriul comunei.
În continuare, dl consilier, Vișan Vasile, supune atenției consiliului local problemele generate de accesul
neîngrădit al turmelor de oi în câmp.
Dl consilier, Bucur Ion, propune adoptarea unei hotărâri a consiliului local prin care să se limiteze accesul
turmelor în cîmp, să se stabilească tresee de deplasare a acestor turme spre locurile de pășunat, iar polițiștii
Postului de poliție să fie invitați la ședințele consiliului local în vederea consultării pentru stabilirea în comuna a
acestor măsuri.
Dl consilier, Vișan Vasile, propune să se instituie interdicția accesului în câmp pe timpul nopții. Prpoune,
de asemenea, ca în bugetul pe anul viitor să se prevadă fonduri pentru achiziția unui sistem de supraveghere
video a ieșirilor din sate.
Dl consilier, Bucur Ion, întreabă pe domnul primar despre numărul paznicilor.
Dl primar, Iulian Geambașu, arată că mai este un număr de trei paznici încadrați și că al patru-lea este în
șomaj din luna iunie, deoarece nu mai putem angaja personal prin ACOR.
După epuizarea problemelor înscrise pe ordine de zi, dna preşedinte de şedinţă, Botea Marijana, declară închise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, din data de 31 cotombrie 2016 și
mulțumește tuturor celor prezenţi pentru participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi, data de 31 octombrie 2016.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Marijana BOTEA
………………………

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