ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 31 ianuarie 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.26/26 ianuarie 2018 și prin Convocatorul nr.469 din 26 ianuarie 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 13 consilieri, astfel şedinţa este legal constituită.
La şedinţă mai participă: dl Iulian GEAMBAŞU, primarul comunei Șoldanu și dl Traian HULEA,
secretarul comunei Șoldanu.
Ținând seama de dispoziţiile art.42 alin.(3) şi (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 18 decembrie 2017, respectiv al ședinței extraordinare, convocată de
îndată, din data de 28 decembrie 2017.
Întrucât nu se înregistrează obiecţiuni motivate asupra conţinutului celor două procese-verbale, 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 18 decembrie 2017, respectiv a
procesului-verbal încheiat în ședința extraordinară, convocată de îndată, din data de 28 decembrie 2017,
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 10 consilieri, 3 abțineri (Ion
BUCUR, Iulian CERNEA și Ciprian-Florin CIOBANU) și 0 voturi împotrivă din totalul de 13 consilieri locali
prezenţi, din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local, apoi sunt semnate de președintele de ședință și
de secretarul comunei.
În continuare, Primarul comunei Şoldanu dă citire proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de
31 ianuarie 2018:
I.
Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei școlare locale a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat din raza de competență a UAT comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, pentru anul
școlar 2018 - 2019;
II.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Șoldanu, județul Călărași, pe anul
2018;
III.
Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului de iluminat public al comunei Șoldanu, a
Regulamentului de organizare și funcționare, a Caietului de sarcini și a formei de gestiune ale
Serviciului de iluminat public;
IV.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2018,
privind repartizarea orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social;
V.
Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale
individuale ale secretarului comunei Șoldanu, județul Călărași pentru anul 2017.
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 al şedinţei ordinare din data de 31 ianuarie 2018, apoi constată
că a fost aprobat cu 13 voturi pentru, faţă de 13 consilieri prezenți, din 13 consilieri locali care compun Consiliul
local al comunei Șoldanu.
Din acest moment, mulţumind pentru încrederea acordată şi asigurând consiliul local că lucrările şedinţei
de astăzi se vor desfăşura în conformitate cu prevederile legii administraţiei publice locale, preşedintele de
şedinţă ales pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2018, dl consilier, Georgică CONSTANTIN, solicită
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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: aprobarea organizării reţelei școlare locale a
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza de competență a UAT comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi
pentru anul școlar 2018-2019, 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.7899/18.12.2017, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care
propune aprobarea organizării reţelei școlare locale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza de
competență a UAT comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, precum și documentele ce au stat la baza inițiativei: adresa
Inspectoratului Școlar al Judeţului Călăraşi nr.4107/15.11.2017, înregistrată la comuna Șoldanu cu
nr.7329/16.11.2017, adresa Școlii Gimnaziale Constantin Teodorescu nr.1293/23.11.2017, înregistrată la
comuna Șoldanu cu nr.7473/23.11.2017, respectiv Hotărârea Consiliului local Șoldanu nr.3/31.01.2007 privind
atribuirea de denumiri unităţilor de învăţământ care funcţionează în cadrul comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi,
modificată și completată.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr.7474/23.11.2017 privind aprobarea organizării reţelei
școlare locale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza de competență a UAT comuna Șoldanu,
judeţul Călăraşi, pentru anul școlar 2018 - 2019, apoi, dl Traia HULEA, secretarul comunei Șoldanu, prezintă
raportul de specialitate nr.256/15.01.2018, întocmit de consilier, Iuliana STANCU-MARINCIU și referent,
Mihaela MIHALACHE, ambele din compartimentul asistență socială 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.576/31.01.2018, 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.581/31.01.2018, 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.586/31.01.2018, 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 dlui secretar, Traian HULEA, să detalieze anexa la proiectul de hotărâre, apoi
consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Nefiind amendamente, discuţii, sau alte propuneri, dl Georgică CONSTANTIN, președintele de ședință, supune
la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei școlare locale a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat din raza de competență a UAT comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi pentru anul școlar 20182019 și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.1/31 ianuarie 2018 cu
13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din totalul de 13 consilieri locali prezenţi, din 13 consilieri în
funcție care compun Consiliul local.
În continuare, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, solicită membrilor consiliului local să fie de acord să se
treacă la abordarea punctului al III-lea din ordinea de zi, urmând ca acesta să fie parcurs imediat ce dna AngelaCamelia BUȘTĂ, inspector în compartimentul financiar-contabil al aparatului de specialitate al primarului
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comuneri Șoldanu, aflată în întârziere, va fi prezentă.
Nefiind obiecțiuni, preşedintele de şedinţă ales, dl Georgică CONSTANTIN, propune să se treacă la
punctul III al ordinii de zi adoptată: aprobarea înființării Serviciului de iluminat public al comunei Șoldanu, a
Regulamentului de organizare și funcționare, a Caietului de sarcini și a formei de gestiune ale Serviciului de
iluminat public, precizând că numărul purtat de hotărțrile adoptate vor fi conforme ordinii de zi aprobate și
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.7896/18.12.2017 și adresa
M.D.R.A.P.F.E. – A.N.R.S.C. nr.513038 din 07.12.2017, care pune în vedere autorităților administrației publice
locale să procedeze la înființarea serviciului local de iluminat public, în condițiile prevăzute de Legile
nr.230/2006, nr.51/2006 și a Ordinelor președintelui ANRSC nr.86/2007 și nr.87/2007.
În continuare dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr.7895/18.12.2017 privind
aprobarea înființării Serviciului de iluminat public al comunei Șoldanu, Regulamentului de organizare și
funcționare, Caietului de sarcini și formei de gestiune ale Serviciului de iluminat public, apoi viceprimarul
comunei Șoldanu, dl Iulian MARIN, prezintă raportul de specialitate nr.130/09.01.2018, prin care 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.575/31.01.2018, 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. 580/31.01.2018, 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. 585/31.01.2018, 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, Ion BUCUR, întreabă dacă există un termen pentru concesionarea serviciului.
Dl secretar, Traian HULEA, precizează că sunt două tipuri de gestiune a serviciilor de utilități publice:
directă și delegată, și că prin hotărârea adoptată azi, consiliul local va stabili și modalitatea de gestiune la
comuna Șoldanu și că tendința UAT-urilor mici este de a delega serviciile către operatori regionali autorizați.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, clarifică faptul că agentul economic ce va concesiona serviciul trebuie să
fie autorizat ANRE.
Dl consilier, Ion BUCUR, pune în discuție art.93 din Regulamentul de organizare și funcționare al
serviciului, citează prima teză din articolul propus a fi adoptat și arată că nu e de acord ca operatorului să i se dea
dreptul de a intra în curțile gospodăriilor.
Dl secretar, Traian HULEA, citează articolul integral și precizează că drepturile de uz, servitute sau acces,
vor fi stabilite, în cazul litigiilor apărute pentru exercitarea lor, de instanțele competente.
Dl viceprimar, Iulian Marin, decrie un caz în care intervenția asupra rețelelor de MT s-a putut realiza doar
cu stabilirea dreptului de acces prin instanță.
Dl președinte de ședință, Georgică CONSTANTIN, arată că încă de anul trecut, a propus înființarea unor
noi puncte de aprindere. Întreabă dacă se vor înființa anul acesta și dacă vor fi dotate cu ceas sau cu fotocelule.
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Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, specifică faptul că problemele sistemului de anul trecut nu s-au
datorat punctelor de aprindere și că de aceea nu a fost necesară achiziția lor. Arată care sun avantajele și
dezavantajele automatizării acestor puncte. Afirmă că în bugetul de anul acesta a propus alocații în acest sens.
Dl secretar al comunei, Traian HULEA: caietul de sarcini-cadru propus va fi completat, la momentul
inițierii concesiunii cu rezultatele unui studiu tehnic ce va fi achiziționat în acest scop. Abia atunci va fi aprobat
de către consiliul local, împreună cu toate componentele documentației de atribuire.
Dl președinte de ședință, Georgică CONSTANTIN, concluzionează că prin contractul de concesiune se dă
dreptul și se obligă operatorul să preia bunurile de concesiune și să realizeze mentenanța sistemului cu
promptitudine, apoi constatând că nu mai sunt probleme de discutat referitor la regulament și caetul de sercinicadru, solicită membrilor consiliului să se pronunțe asupra tipului de gestiune.
Dl secretar, Traian HULEA, precizează că prin proiectul de hotărâre s-a propus gestiunea delegată.
Nemaifiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Georgică CONSTANTIN, președintele de ședință,
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului de iluminat public al comunei
Șoldanu, a Regulamentului de organizare și funcționare, a Caietului de sarcini și a formei de gestiune ale
Serviciului de iluminat public și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.3/31 ianuarie 2018 cu 13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri locali prezenţi din 13 consilieri în funcție
care compun Consiliul local.
În continuare, Preşedintele de şedinţă, dl Georgică CONSTANTIN, conatatând prezența dnei inspector,
Angela-Camelia BUȘTĂ, propune să se abordeze punctul II al ordinii de zi: aprobarea bugetului local pe anul
2018 al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, solicitând cu acest prilej prezentarea documentelor care justifică
inițierea proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt inițiatorul, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, care prezintă plenului Consiliului local
referatul de aprobare înregistrat sub nr.349/19.01.2018, adresa nr.791/11.01.2018 a A.J.F.P. Călăraşi –
Activitatea de Trezorerie, privind repartizarea sumelor şi cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
pe anul 2018 şi estimări pe anii 2019-2021, conform Deciziei Șefului A.J.F.P. Calaraşi nr.1/2018, adresa
nr.753/15.01.2018 a Consiliului Judeţean Călăraşi, privind repartizarea sumelor din fondul constituit la
dispoziția Consiliului Județean Călărași din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Județului Călărași,
pe unități adiminstrativ-teritoriale, pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2020, repartizarea cotelor
defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate pe T.V.A., pe anii 2019 - 2021, conform Hotărârii
Consiliului Judeţean Călăraşi nr.3 adoptată în data de 12.01.2018 și adresa nr.40/18.01.2018 a Școlii Gimnaziale
„Constantin Teodorescu” Șoldanu, prin care solicită aprobarea sumelor necesare cheltuielilor cu naveta ale
cadrelor didactice și burselor școlare pentru anul 2018.
În continuare, dl primar prezintă proiectul de hotărâre nr.348/19.01.2018 privind aprobarea bugetului local
pe anul 2018 al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, apoi dna inspector, Angela-Camelia BUȘTĂ, prezintă
raportul de specialitate nr.535/30.01.2018, întocmit de compartimentul financiar-contabil al aparatului de
specialitate al primarului comunei Șoldanu, prin care se motivează în drept şi în fapt necesitatea şi oportunitatea
proiectului.
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
bugetului local pe anul 2018 al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul președinților comisiilor de specialitate în domeniu, 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.574/31.01.2018, 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.579/31.01.2018, 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.
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Se înscrie la cuvânt dna Marijana BOTEA, președintele comisiei de specialitate pentru învăţământ,
sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport,
care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr.584/31.01.2018, 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 dnei inspector, Angela-Camelia BUȘTĂ, 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.
Dna inspector, Angela-Camelia BUȘTĂ, prezintă anexa. Propune să se introducă în partea de venituri și
cheltuieli sumele reprezentând ajutorul pentru încălzire aferente anului bugetar 2018, precizând că există adresa
A.J.P.I.S. prin care se comunică sumele.
Dl consilier Ion BUCUR, întrebă în ce constă sumele prevăzute la studii și cercetări.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, precizează că aceste sume sunt destinate plății Studiului de fezabilitate
pentru proiectul de asfaltare străzi selectat prin programul PNDL 2.
Dl consilier, Ion BUCUR, întreabă dacă sunt prevăzute sume și pentru pod.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, arată că diferența este prevăzută pentru plata avizelor și acordurilor
necesare întocmirii proiectului tehnic și emiterii autorizației de construire.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, întreabă dacă se vor începe lucrările în 2018.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU: vom începe demersurile de avizare, autorizare, contractare, după
semnarea contractului de finanțare cu M.D.R.A.P.F.E.
Dl președinte de ședință, Georgică CONSTANTIN, întreabă dacă din sumele stabilite la iluminat public se
vor înființa și puncte de aprindere.
Dl primar, Iulian Geambașu: da, și lămpi pentru zone vulnerabile.
Dl președinte de ședință, Georgică CONSTANTIN, solicită explicații despre suma de 400 mii lei stabilită
la capitolul cultură.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, explică detaliat distribuția sumei, inclusiv achiziția unui punct de
transformare pentru soluția de încălzire cu centrală electrică.
Dl consilier, Ion BUCUR, arată că se justifică acest punct de transformare, datorită consumului mare
generat de tipul instalațiilor electrice și de centrala termică electrică.
Dl președinte de ședință, Georgică CONSTANTIN, solicită lămuriri despre suma stabilită la salubritate:
260 mii lei.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, arată că suma corespunde estimărilor în funcție de cheltuirlile din lunile
octombrie – decembrie 2017.
Dl președinte de ședință, Georgică CONSTANTIN, crede că tarifele practicate de operatorul de salubritate
sun în defavoarea comunei.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, precizează că se fac demersuri pentru modificarea contractului de
salubritate. Întreabă consiliul dacă este de acord să se modifice anexa cu sumele reprezentând ajutorul de
încălzire din anul bugetar 2018.
Dl secretar, Traian HULEA, solicită consiliului local să fie de acord cu introducerea acestor sume prin
aprobarea separată a unui amendament.
Dl președinte de ședință propune amendamentul privind modificarea părții de venituri și a celei de
cheltuieli a bugetului local pe anul 2018 cu suma de 1860 lei, supune la vot amendamentul și constată că acesta
a fost aprobat cu votul pentru a 12 consilieri locali și o abținere (Ciprian-Florin CIOBANU) din 13 consilieri
locali prezenți din 13 consilieri locali în funcție care compun Consiliul local.
Nemaifiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Georgică CONSTANTIN, președintele de ședință,
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 al comunei Șoldanu, judeţul
Călăraşi și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.2/31 ianuarie 2018
cu 10 voturi pentru, 3 abțineri (Ion BUCUR, Iulian CERNEA și Ciprian-Florin CIOBANU) și 0 împotrivă 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 Georgică CONSTANTIN, propune să se treacă la
punctul IV al ordinii de zi: aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2018, privind
repartizarea orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social, solicitând 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.7898/18.12.2017, prin care propune aprobarea Planului de acțiuni
sau de lucrări de interes local pe anul 2018, privind repartizarea orelor de muncă pentru persoanele apte de
muncă beneficiare de ajutor social, apoi dl viceprimar al comunei Șoldanu, Iulian MARIN, prezintă raportul de
specialitate nr.257/15.01.2018 referitor la aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pe anul
2018m, privind repartizarea orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă beeficiare de ajutor social, prin
care motivează în drept şi în fapt necesitatea şi oportunitatea proiectului.
În continuare, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre înregistrat cu
nr.7897/18.12.2017 prin care se propune aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pe anul
2018, privind repartizarea orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul președinților 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.577/31.01.2018, 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 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.582/31.01.2018, 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 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.587/31.01.2018, 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, martie 2018, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de
hotărâre iniţiat.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, furnizează consiliului local informații despre numărul de persoane din
gospodării beneficiare de ajutor social ce au avut obligația de a presta ore de muncă în folosul comunității în
anul 2017 (5700 ore, 128 gospodării), respectiv despre numărul de persoane din gospodării beneficiare de ajutor
social ce vor avea obligația de a presta ore de muncă în folosul comunității în anul 2018 (4000 ore, 98
gospodării).
Dl consilier, Ciprian-Florin CIOBANU, sesizează repetitivitatea activităților propuse și nu este de acord
cu lipsa diversității acestora.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, comunică numărul persoanelor apte de muncă pe sate (25 la Negoești, 73 la
Șoldanu), arată că dintre aceștia mai vin cu scutiri medicale, că sunt activități cu caracter de repetitivitate (plantat
flori de sezon), că deși se propun, există și activități care nu se pot efectua (ex.: deszăpeziri în ianuarie).
Dl consilier, Georgică CONSTANTIN, susține că în locul acestora se pot face alte activități - curățenie pe
DN4.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, precizează că se face curățenie pe DN4, dar că nu se menține, nici de
riverani, nici de cei aflați în tranziție.
Dl consilier, Georgică CONSTANTIN, susține acțiuni de curățenie mai dese, în special în zona parcului
Negoești.
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Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, solicită dlui viceprimar o acțiune de reașezare a rigolelor dintre
satele Negoești și Șoldanu. Mai dorește să fie trase la răspundere persoanele care distrug bunurile proprietate
publică. Numește persoane despre care știe că fac asta. Solicită dlui primar să invite reprezentanți ai poliției la
ședințele de consiliu.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, întreabă dacă este numită o persoană care să răspundă de curățenia
din stațiile de autobuz. E mizerie în stații.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, numește persoana responsabilă: Titichi Aurelia.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, observă că în plan s-a menționat de curățenie la biserica Șoldanu, o
singură dată. Dorește să fie iluminat public la biserica Negoești. Propune să se facă acțiuni de cosire a vegetație
pe lângă biderici în lunile de vară.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, arată că există.
Dl consilier, Ion BUCUR, întreabă dacă persoanele ce prestează muncă sunte repartizate pe sectoare?
Dl viceprimar, Iulian MARIN, precizează că o parte dintre ei sunt repartizați pe sectoare (la grădinița
Șoldanu, la școli, la biserici).
Dl președinte de ședință, Georgică CONSTANTIN, propune, ca pe lângă acțiunile înscrise în anexa la
proiectul de hotărâre, să fie realizate și următoarele: curățenie la biserica Negoești, curățenie în parcul Negoești,
curățenie la gară, în stațiile de autobuz, realizare alei din beton în parcul Negoești.
Nemaifiind alte amendamente, discuţii, sau propuneri, dl Georgică CONSTANTIN, președintele de
ședință, supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local
pe anul 2018, privind repartizarea orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social
și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.4/31 ianuarie 2018 cu 13
voturi pentru din totalul de 13 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 V al
ordinii de zi: aprobarea propunerii privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului
comunei Șoldanu, județul Călărași, pe anul 2017, solicitând 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.58/05.01.218, prin care inițiază aprobarea propunerii evaluării
performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei Șoldanu, județul Călărași, pe anul 2017.
În continuare, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre înregistrat cu
nr.57/05.01.2018 prin care se inițiază aprobarea propunerii privind evaluarea performanțelor profesionale
individuale ale secretarului comunei Șoldanu, județul Călărași, pe anul 2017.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul președinților 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.578/31.01.2018, 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 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.585/31.01.2018, 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 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.588/31.01.2018, 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.
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În continuare, dl consilier, Georgică CONSTANTIN, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile
ianuarie, februarie, martie 2018, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a
proiectului de hotărâre iniţiat.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, observă o eroare de redactare în textul proiectului de hotărâre.
Dl secretar al comunei, Traian HULEA, mulțumește pentru observație. Va corecta textul proiectului de
hotărâre.
În timp ce dl secretar al comunei corectează textul proiectului de hotărâre, dl primar, Iulian GEAMBAȘU,
solicită consilierilor Consiliului local al comunei Șoldanu să transmită dlui secretar adresele de e-mail, pentru
comunicarea în format electronic a documentelor ședințelor de consiliu.
Dl președinte de ședință solicită dlui secretar să detalieze.
Dl secretar, Traian HULEA, arată că, deși pare ciudat, procedura de evaluare a secretarului unității
administrativ-teritoriale constă în aprobarea de către primar a raportului de evaluare propus de consiliul local (tot
la inițiativa primarului). Anual, fiecare funcționar public este evaluat de conducătorul instituției, la propunerea
șefului direct, viceprimarul sau secretarul comunei. Pentru secretarul comunei, aceasta este procedura.
Nemaifiind alte amendamente, discuţii, sau propuneri, dl Georgică CONSTANTIN, președintele de ședință,
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii privind evaluarea performanțelor profesionale
individuale ale secretarului comunei Șoldanu, județul Călărași, pe anul 2017 și constată că a fost adoptată
hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.5/31 ianuarie 2018 cu 12 voturi pentru și 1 abținere
(Iulian CERNEA) din totalul de 13 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 și constată că s-au înscris la
cuvânt dl Ciprian-Florin CIOBANU, dl Costel ILIE, dl Valeriu MUSTĂȚEA, dl Ion BUCUR.
Dl consilier, Ciprian-Florin CIOBANU, dorește să afle care este procedura privind plata indemnizațiilor
de ședință, deoarece pentru luna decembrie 2017 a primit doar jumătate din cuamntumul indemnizației. Arată că
a lipsit la ședința extraordinară și susține că acum două luni, deși a lipsit la o ședință extraordinară, a primit
indemnizația întreagă.
Dl secretar al comunei, Traian HULEA, prezintă o sinteză a prevederilor legale privind tipurile de ședințe
ale consiliului local (ședințe ordinare și ședințe extraordinare), precum și a termenelor de convocare (regula: cel
puțin 5 zile în cazul ședințelor ordinare, cel puțin 3 zile în cazul ședințelor extraordinare; excepția: convocarea
poate fi de îndată, în interesul cetățenilor).
Dl consilier, Iulian CERNEA, solicită consemnarea „nuanțată” a precizărilor secretarului în procesulverbal al ședinței, deoarece Legea 393/2004 prevede că indemnizația consilierilor local se primește pentru
maxim 3 ședințe: o ședință de consiliu și una- două ședințe de comisii.
Dl secretar al comunei, Traian HULEA, arată că pentru perioada iulie 2017 până în 2021 inclusiv, există o
derogare la aplicarea prevederilor legale la care se referă dl consilier, Iulian CERNEA, aprobată prin Legea
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, derogare ce stabilește că indemnizația
maximă lunară de care beneficiază consilierii pentru participarea la numărul maxim de ședințe este de până la
10% din indemnizația lunară a primarului. Dacă dnii consilieri doresc altfel, pot adopta o hotărâre în acest sens,
care să se aplice după primirea avizului de legalitate al Prefecturii Călărași.
Dl consilier, Ciprian-Florin CIOBANU, întreabă de ce se fac așa repede ședințele convocate de îndată.
Dumnealui, sau oricare consilier ce merge la serviciu, nu poate veni la o astfel de ședință. Ce se întâmplă dacă
ședința nu are cvorum?
Dl consilier, Iulian CERNEA, solicită să se aplice procedura standard de convocare a consiliului local în
ședințe: cu 5 zile înainte pentru ședințele ordinare, respectiv cu 3 zile pentru cele extraordinare.
Dl secretar al comunei Șoldanu, Traian HULEA, precizează din nou faptul că excepția convocării de
îndată în ședințe ale consiliului local este dată de caracterul de urgență pentru rezolvarea interesului cetățenilor.
Apreciază că o convocare în ședință extraordinară de îndată în 28 decembrie, pentru rectificarea bugetului local
pe anul 2017 cu subvenții pentru ajutorul de încălzire a avut acest caracter.
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Dl consilier, Ion BUCUR, arată că Legea 215/2001 prevede ședințe ordinare, extraordinare și de
îndată și că cele de îndată se convoacă în caz de calamități, războaie și altele. Considerând că s-au luat în calcul
4 ședințe pentru plata indemnizațiilor pe luna decembrie, în situația în care era prezent la toate cele 4 ședințe, i se
plăteau toate 4?
Dl secretar al comunei, Traian HULEA, repetă prevederea derogatorie: maxim 10% din indemnizația
lunară a primarului pentru numărul maxim de ședințe la care participă consilierul local.
Dl consilier, Ion BUCUR, întrebă consilierii dacă s-au ținut ședințele pe comisii în data de 28 decembrie
2018.
Dl consilier, Iulian CERNEA, întreabă dacă există procese-verbale ale ședințelor comisiilor din 28
decembrie 2017.
Dl consilier, Ciprian-Florin CIOBANU: având în vedere problemele de prezență pe care le ridică
convocarea de îndată, întreabă ce se putea întâmpla dacă lipseau mai mulți consilieri și ședința era nestatutară.
Dl secretar al comunei, Traian HULEA: nu se putea adopta o hotărâre; dl primar putea convoca de îndată
o altă ședință extraordinară.
Deoarece mai mulți consilieri vorbesc în același timp, dl președinte de ședință dă cuvântul celui de-al
doilea înscris la cuvânt: consilier, Costel ILIE.
Dl consilier, Costel ILIE, propune diminuarea cuantumului taxei de salubritate, propune ca plata
serviciilor de salubritate să se realizeze conform unor contracte de prestări servicii încheiate cu beneficiarii
persoane fizice, ca și cu persoanele juridice; consideră că este modalitatea corectă de furnizare a serviciului și de
încasare a contravalorii prestației.
Dl consilier, Ion BUCUR, are informații că la comuna Nana se încheie contracte cu beneficiarii persoane
fizice.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, este de acord că pentru modificarea modului de încasare a contravalorii
prestației este necesară adoptarea unei hotărâri de către consiliul local. Arată care vor fi problemele ce vor apărea
după încheierea unor contracte individuale: pentru persoanele care nu vor contracta serviciile, plătitorul
diferenței cantitatății de deșeuri necontractată va fi, conform legii salubrității, primăria; nu avem instrumente
legale pentru a obliga cetățeanul rău-platnic să-și onoreze contractul cu furnizorul.
Dl consilier, Costel ILIE, consideră că taxa de salubritate în cuantum de 5 lei/persoană/lună este prea
mare; propune diminuarea până la un cuantum de 4 lei/persoană/lună.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, este de acord că o scădere a taxei de salubritate va fi oportună în
condițiile scăderii cantității de gunoi menajer colectată; precizează că, în acest moment, cantitatea de gunoi
colectată necesită o creștere a taxei; sugerează dlui consilier, Costel ILIE, să inițieze un proiect de hotărâre prin
care să-și susțină propunerea.
Dl consilier, Costel ILIE, întreabă ce se face cu banii rămași din taxă dacă primăria va cheltui mai puțin
pentru serviciile de salubritate.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, dă exemplu primăriile din Frumușani, Fundeni, Vasilați, unde s-au
facturat cantități mari către primării.
Dl consilier, Ion BUCUR, consideră că cetățenii nu trebuie să plătească serviciile de salubritate fără
existența unui contract încheiat cu furnizorul.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, arată că în contractul subsidiar există prevederi potrivit cărora primăria e
obligată să achite contravaloarea cantității de gunoi ridicată și neachitată prin tarife; face cunoscută inițiativa de
a-l numi pe dl Petrică VLĂSCEANU să verifice tara autospecialelor de gunoi la începerea ridicării de gunoi din
localitate și la finalizarea acțiunii; informează consiliul local că în luna decembrie 2017 s-a colectat o cantitate
de gunoi menajer mai mică decât în noiembrie 2017.
Dl consilier, Costel ILIE, dorește să se ia măsuri împotriva ciobanului a cărui turmă face mizerie pe
traseul parcurs: DN4, străzi.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, sugerează dlui consilier să depună o reclamație scrisă la primărie, apoi,
dacă ciobanul continuă, la Garda de mediu.
Dl consilier, Costel ILIE, arată că o vecină a făcut o rigolă pentru a deversa dejecții din gospodărie pe
terenul aferent DN4.
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Dl consilier, Ion BUCUR, întreabă dacă la repartizarea sumelor către bugetul local se mai ia în
calcul gradul de colectare.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, afirmă că nu s-a ținut cont de gradul de colecare și că subvențiile vin de
la guvern.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, solictă ca dl Petrică VLĂSCEANU să însoțească autospecialele de
salubritate.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, confirmă că dl VLĂSCEANU va însoți autospecialele de gunoi, va lua
tara, va face fotografii, deoarece s-a constat că se scoate foarte mult gunoi la poartă.
Dl consilier, Costel ILIE, solicită monitorizarea strictă a activității furnizorului de servicii de salubritate pe
teritoriul comunei.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, întreabă dacă gunoiul provenit de la firme se ridică cu alte
autospeciale.
Dl primar. Iulian GEAMBAȘU, face cunoscut cum procedează prestatorul: din cantitatea totală de gunoi
colecată din comună, scade cantitatea colectată de la firme, apoi facturează.
Dl consilier, Georgică CONSTANTIN, confirmă afirmația dlui primar.
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 31 ianuarie 2018 și mulțumește tuturor celor prezenţi pentru participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi, data de 31 ianuarie 2018.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Georgică CONSTANTIN
ÎNTOCMIT:
Secretar comuna Şoldanu,
Traian HULEA
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