ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 30 martie 2018, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Șoldanu, judeţul
Călăraşi, convocată conform prevederilor art.39 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, modificată şi completată, de către Primarul Comunei Șoldanu, dl Iulian GEAMBAŞU, prin
Dispoziţia nr.102/26 martie 2018 și prin Convocatorul nr.1956 din 26 martie 2018.
Potrivit dispoziţiilor art.40 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, modificată şi
completată, coroborate cu ale art.35 alin.(1) din Regulamentul de organizare și funcţionare a Consiliului Local al
comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.37 din 31
iulie 2017, se procedează la verificarea prezenţei consilierilor locali la şedinţă şi se constată că din totalul de 13
consilieri locali în funcție sunt prezenţi 13 consilieri, astfel şedinţa este legal constituită.
La şedinţă mai participă: dl Iulian GEAMBAŞU, primarul comunei Șoldanu, dl Traian HULEA, secretarul
comunei Șoldanu și dna Angela-Camelia BUȘTĂ, inspector în compartimentul financiar-contabil al aparatului
de specialitate al primarului 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 02 martie 2018, apoi solicită consilierilor locali să-și exprime acordul
asupra conținutului acestuia.
Dl consilier, Vasile VIȘAN, contestă conținutul afirmației sale consemnată la pagina 5 („De asemenea,
mai solicită o recalculare a taxei de salubritate din 2009 până în prezent.”) și susține că a solicitat o recalculare
a taxei începând cu 2013.
Dl secretar arată că va menționa opinia dlui consilier, Vasile VIȘAN, exact așa cum susține că a solicitat.
Întrucât nu se mai înregistrează și alte obiecţiuni motivate asupra conţinutului procesului-verbal, potrivit
dispoziţiilor art.42 alin.(4) şi (6) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
modificată şi completată, secretarul comunei Șoldanu solicită supunerea spre aprobare a procesului-verbal
încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Şoldanu din data de 02 martie 2018, cu mențiunea
dlui consilier, Vasile VIȘAN, 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 13
consilieri, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din totalul de 13 consilieri locali prezenţi, din 13 consilieri în funcție
care compun Consiliul local, apoi este semnat de președintele de ședință și de secretarul comunei.
În continuare, Primarul comunei Şoldanu dă citire proiectului ordinii de zi al şedinţei extraordinare din
data de 30 martie 2018:
I.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2018 la
comuna Șoldanu, județul Călărași;
II.
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2017 al
comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi;
III.
Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar pe anul 2017 al comunei Șoldanu,
judeţul Călăraşi;
IV.
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi,
pe anul 2018;
V.
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la
nivelul compartimentului asistență socială al Primăriei comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, în anul 2018;
VI.
Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie, mai, iunie 2018.
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 extraordinare din data de 30 martie 2018, apoi
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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
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 Programului anual de achiziții publice
pentru anul 2018 la comuna Șoldanu, județul Călărași, 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.1155/19.02.2018, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care
propune aprobarea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2018 la comuna Șoldanu, județul Călărași.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr.697/08.02.2018 privind aprobarea Programului anual
de achiziții publice pentru anul 2018 la comuna Șoldanu, județul Călărași, apoi, dl Traian HULEA, secretarul
comunei Șoldanu, prezintă Raportul de specialitate nr.1901/26.03.2018, elaborat de compartimentul dezvoltare
comunitară al aparatului de specialitate al primarului comunei Șoldanu, privind aprobarea Programului anual de
achiziții publice pentru anul 2018 la comuna Șoldanu, județul Călărași, prin care se motivează în drept şi în fapt
necesitatea şi oportunitatea proiectului.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul președinților comisiilor de specialitate ale consiliului local, în vederea
prezentării rapoartelor de avizare ale proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele comisiei de specialitate pentru probleme
juridice și de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr.2046/30.03.2018, prin care se
constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre
iniţiat, în temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dl Vasile VIȘAN, președintele comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, care dă citire Raportului de
avizare înregistrat sub nr.2054/30.03.2018, prin care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se
propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1)
lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dna Marijana BOTEA, președintele comisiei de specialitate pentru învăţământ,
sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport,
care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr.2062/30.03.2018, în care se constată îndeplinite condiţiile
prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45
alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
modificată şi completată.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2018, dl consilier,
Georgică CONSTANTIN, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului
de hotărâre iniţiat.
Dl consilier, Iulian CERNEA, solicită informații despre manevrarea, utilizarea și depozitarea
buldoexcavatorului ce va fi achiziționat.
Dl consilier, Ion BUCUR, solicită informații despre adăpostirtea buldoexcavatorului ce se intenționează a
fi achiziționat prin AFIR.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, arată că se intenționează ca, după achiziția utilajului să se amenajeze o
platformă betonată pentru staționare, iar pentru deservire să se angajeze muncitor calificat, prin concurs
organizat cu respectarea prevederilor legale.
Dl consilier, Iulian CERNEA, întreabă unde vor fi montate serverele sistemului de supraveghere video și
cine va deservi.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, precizează că în această perioadă se fac demersuri cu Enel Distribuție
pentru stabilirea condițiilor de acces la stâlpii rețelei de JT pentru mentenența sistemului video; arată că la alte
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localități după ce s-a dat aviz favorabil de utilizare a stâlpilor, în care nu s-a menționat nimic despre taxa
de acces pentru mentenanță, ulterior s-au emis facturi prin care s-a taxat accesul.
Dl consilier, Ion BUCUR, întreabă dacă proprietarul stâlpilor va cere ceva, sau ne va permite accesul
gratuit. E de părere că nu ne va permite acces gratuit și că ne vor condiționa cu contractarea furnizării pentru
următorii ani, deoarece știe că în acest moment sunt 4 furnizori de energie electrică pe piața de energie electrică.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, aduce la cunoștință consiliului că pentru siguranța demersului se vor face
adrese oficiale.
Nemaifiind amendamente, alte discuţii, sau alte propuneri, dl Georgică CONSTANTIN, președintele de ședință,
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2018 la
comuna Șoldanu, județul Călărași și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei
Șoldanu nr.12/30 martie 2018 cu 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din totalul de 13 consilieri
locali prezenţi, din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, preşedintele de şedinţă, dl Georgică CONSTANTIN, propune să se treacă la punctul II al
ordinii de zi: aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2017 al comunei Șoldanu, judeţul
Călăraşi, solicitând cu acest prilej prezentarea documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt inițiatorul proiectului de hotărâre, dl primar al comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU,
care prezintă plenului Consiliului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr.726/08.02.2018, elaborat de
primarul comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2017
al comunei Șoldanu, județul Călărași.
În continuare dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr.725/08.02.2018 privind
aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2017 al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, apoi
dna Angela-Camelia BUȘTĂ, inspector în compartimentul financiar-contabil al aparatului de specialitate al
primarului comunei Șoldanu, prezintă Raportul de specialitate nr.1902/26.03.2018, referitor la aprobarea
contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2017 al comunei Șoldanu, județul Călărași, prin care se
motivează în drept şi în fapt necesitatea şi oportunitatea proiectului.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul președinților comisiilor de specialitate ale consiliului local, în vederea
prezentării rapoartelor de avizare ale proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele comisiei de specialitate pentru probleme
juridice și de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 2047/30.03.2018, prin care se
constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre
iniţiat, în temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dl Vasile VIȘAN, președintele comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, care dă citire Raportului de
avizare înregistrat sub nr.2055/30.03.2018, prin care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se
propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1)
lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dna Marijana BOTEA, președintele comisiei de specialitate pentru învăţământ,
sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport,
care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr.2063/30.03.2018, în care se constată îndeplinite condiţiile
prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45
alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
modificată şi completată.
În continuare, dl consilier, Georgică CONSTANTIN, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile ianuarie,
februarie și martie 2018, dă cuvântul 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 la proiectul de hotărâre.
Nefiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Georgică CONSTANTIN, președintele de ședință, supune
la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2017 al
comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei
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Șoldanu nr.13/30 martie 2018 cu 11 voturi pentru, 2 abțineri (Ion BUCUR, Iulian CERNEA) și 0 voturi
împotrivă din totalul de 13 consilieri locali prezenţi din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, preşedintele de şedinţă, dl Georgică CONSTANTIN, propune să se treacă la punctul III al
ordinii de zi: aprobarea utilizării excedentului bugetar pe anul 2017 al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi,
solicitând cu acest prilej prezentarea documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt inițiatorul proiectului de hotărâre, dl primar al comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU,
care prezintă plenului Consiliului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr.1156/19.02.2018, elaborat de
Primarul comunei Şoldanu, prin care se propune aprobarea utilizării excedentului bugetar pe anul 2017 al
comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi.
În continuare dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr.874/13.02.2018 privind
aprobarea utilizării excedentului bugetar pe anul 2017 al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, apoi dna AngelaCamelia BUȘTĂ, ispector în compartimentul financiar-contabil al aparatului de specialitate al primarului
comunei Șoldanu, prezintă Raportul de specialitate nr.1903/26.03.2018, privind utilizarea excedentului bugetului
local pe anul 2017 al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, prin care se motivează în drept şi în fapt necesitatea şi
oportunitatea proiectului.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul președinților comisiilor de specialitate ale consiliului local, în vederea
prezentării rapoartelor de avizare ale proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele comisiei de specialitate pentru probleme
juridice și de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr.2048/30.03.2018, prin care se
constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre
iniţiat, în temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dl Vasile VIȘAN, președintele comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, care dă citire Raportului de
avizare înregistrat sub nr.2056/30.03.2018, prin care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se
propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1)
lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dna Marijana BOTEA, președintele comisiei de specialitate pentru învăţământ,
sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport,
care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr.2064/30.03.2018, în care se constată îndeplinite condiţiile
prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45
alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
modificată şi completată.
În continuare, dl consilier, Georgică CONSTANTIN, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile ianuarie,
februarie și martie 2018, dă cuvântul 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.
Dl Primar, Iulian GEAMBAȘU, detaliază necesitatea alocării sumei pentru înființarea racordului electric
cu post de transformare la Căminul cultural.
Dl consilier, Ion BUCUR, întreabă dacă sumele sunt calculate de către Enel.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, confirmă că Enel Energie Dobrogea a calculat și comunicat tariful prin
Avizul tehnic de racordare.
Nemaifiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Georgică CONSTANTIN, președintele de ședință,
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar pe anul 2017 al comunei
Șoldanu, judeţul Călăraşi și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.14/30 martie 2018 cu 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din totalul de 13 consilieri locali
prezenţi din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, preşedintele de şedinţă, dl Georgică CONSTANTIN, propune să se treacă la punctul IV al
ordinii de zi: aprobarea rectificării bugetului local al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2018, solicitând
cu acest prilej prezentarea documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt inițiatorul proiectului de hotărâre, dl primar al comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU,
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care prezintă plenului Consiliului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr.1158/19.02.2018, elaborat
de Primarul comunei Şoldanu, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei Șoldanu,
judeţul Călăraşi, pe anul 2018.
În continuare dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr.1157/19.02.2018 privind
aprobarea rectificării bugetului local al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2018, apoi dna AngelaCamelia BUȘTĂ, inspector în cadrul compartimentului financiar-contabil al aparatului de specialitate al
primarului comunei Șoldanu, prezintă Raportul de specialitate nr.1904/26.03.2018, prin care se motivează în
drept şi în fapt necesitatea şi oportunitatea proiectului.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul președinților comisiilor de specialitate ale consiliului local, în vederea
prezentării rapoartelor de avizare ale proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt dna Alexandrina TRUȘCĂ, președintele comisiei de specialitate pentru probleme
juridice și de disciplină, care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr.2049/30.03.2018, prin care se
constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre
iniţiat, în temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dl Vasile VIȘAN, președintele comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, care dă citire Raportului de
avizare înregistrat sub nr.2057/30.03.2018, prin care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se
propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1)
lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dna Marijana BOTEA, președintele comisiei de specialitate pentru învăţământ,
sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport,
care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr.2065/30.03.2018, în care se constată îndeplinite condiţiile
prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45
alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
modificată şi completată.
În continuare, dl consilier, Georgică CONSTANTIN, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile ianuarie,
februarie și martie 2018, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului
de hotărâre iniţiat.
Nefiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Georgică CONSTANTIN, președintele de ședință, supune
la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, pe
anul 2018 și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.15/30 martie
2018 cu 12 voturi pentru, 1 abținere (Iulian CERNEA) și 0 voturi împotrivă din totalul de 13 consilieri locali
prezenţi din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, preşedintele de şedinţă, dl Georgică CONSTANTIN, propune să se treacă la punctul V al
ordinii de zi: aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul compartimentului
asistență socială al Primăriei comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, în anul 2018, solicitând cu acest prilej
prezentarea documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt inițiatorul proiectului de hotărâre, dl primar al comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU,
care prezintă plenului Consiliului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr.1160/19.02.2018, elaborat de
primarul comunei Șoldanu, prin care se propune aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale
acordate la nivelul compartimentului asistență socială al Primăriei comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, în anul
2018.
În continuare dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr.1013/13.02.2018 privind
aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul compartimentului asistență
socială al Primăriei comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, în anul 2018, apoi dl Traian HULEA, secretarul comunei
Șoldanu, prezintă Raportul de specialitate nr.1906/26.03.2018, întocmit de 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.
pg. 5

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.2050/30.03.2018, prin
care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de
hotărâre iniţiat, în temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dl Vasile VIȘAN, președintele comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, care dă citire Raportului de
avizare înregistrat sub nr.2058/30.03.2018, prin care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se
propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1)
lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dna Marijana BOTEA, președintele comisiei de specialitate pentru învăţământ,
sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport,
care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr.2066/30.03.2018, în care se constată îndeplinite condiţiile
prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45
alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
modificată şi completată.
În continuare, dl consilier, Georgică CONSTANTIN, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile ianuarie,
februarie și martie 2018, dă cuvântul dlui Traian HULEA, secretarul comunei Șoldanu, care prezintă succint
anexa la proiectul de hotărâre propus, apoi solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în
plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Nefiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Georgică CONSTANTIN, președintele de ședință, supune
la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la
nivelul compartimentului asistență socială al Primăriei comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, în anul 2018 și
constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.16/30 martie 2018 cu 11
voturi pentru, 2 abțineri (Ion BUCUR, Iulian CERNEA) și 0 voturi împotrivă din totalul de 13 consilieri locali
prezenţi din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, preşedintele de şedinţă, dl Georgică CONSTANTIN, propune să se treacă la punctul VI al
ordinii de zi: alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie, mai, iunie 2018, solicitând cu acest prilej
prezentarea documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt inițiatorul proiectului de hotărâre, dl primar al comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU,
care prezintă plenului Consiliului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr.1908/26.03.2018, prin care
propune alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie, mai, iunie 2018.
În continuare dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr.1907/26.03.2018 privind
alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie, mai, iunie 2018.
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.2051/30.03.2018, prin care se
constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre
iniţiat, în temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dl Vasile VIȘAN, președintele comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, care dă citire Raportului de
avizare înregistrat sub nr.2059/30.03.2018, prin care se constată îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se
propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1)
lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dna Marijana BOTEA, președintele comisiei de specialitate pentru învăţământ,
sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport,
care dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr.2067/30.03.2018, în care se constată îndeplinite condiţiile
prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat, în temeiul art.45
alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
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modificată şi completată.
În continuare, dl consilier, Georgică CONSTANTIN, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile ianuarie,
februarie și martie 2018, solicită consilierilor locali să facă propuneri pentru alegerea președintelui de ședință
pentru lunile aprilie, mai și iunie 2018.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, propune ca președinte de ședință pentru lunile aprilie, mai și iunie
2018 pe dl consilier, Costel ILIE.
Dl consilier, Iulian CERNEA, propune ca președinte de ședință pentru lunile aprilie, mai și iunie 2018 pe
dl consilier, Ion BUCUR.
Dl consilier, Costel ILIE, propune ca președinte de ședință pentru lunile aprilie, mai și iunie 2018 pe dl
consilier, Ion BUCUR.
Nemaifiind și alte propuneri, dl Georgică CONSTANTIN, președintele de ședință, supune la vot prima
propunere și constată că și-au exprimat votul pentru un număr de 5 consilieri locali din totalul de 13 consilieri
locali prezenţi din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local, cvorum insuficient pentru alegerea
președintelui de ședință.
În continuare, dl Georgică CONSTANTIN, președintele de ședință, supune la vot a doua propunere și
constată că și-au exprimat votul pentru un număr de 7 consilieri locali din totalul de 13 consilieri locali prezenţi
din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local, realizându-se cvorumul legal necesar pentru alegerea
președintelui de ședință pentru lunile aprilie, mai și iunie 2018.
Nemaifiind alte discuţii, dl Georgică CONSTANTIN, președintele de ședință, supune la vot proiectul de hotărâre
privind alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie, mai, iunie 2018 și constată că a fost adoptată
hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.17/30 martie 2018 cu 7 voturi pentru, 1 abținere și 5
voturi împotrivă 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, constată că s-au înscris la
cuvânt dnii/dnele consilier, Costel ILIE, Alexandrina TRUȘCĂ, Ion BUCUR, apoi dă cuvântul celor înscriși, în
ordinea înscrierii.
Dl consilier, Costel ILIE, solicită informații despre containerele de gunoi menajer ce erau depozitate în
curtea primăriei.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, comunică faptul că un număr de 38 containere au fost ridicate de
operatorul regional de servicii de salubritate în contul A.D.I. Eco Management Salubris Călărași.
Dl consilier, Costel ILIE, întreabă dacă sunt proprietatea lor.
Dl secretar al comunei Șoldanu, Traian HULEA, confirmă că în anul 2008 containerele au fost predate
prin protocol în grija primăriilor din județ.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, aduce la cunoștința dlui primar și consiliului local că a fost lansat
un proiect pe fonduri europene nerambursabile pentru înființarea unor rețele wi-fi.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, comunică consiliului că s-a realizat înscrierea în proiect în ziua următoare
celei în care a fost lansat și că s-a primit confirmarea înscrierii.
Dl consilier, Ion BUCUR, dorește să fie informat despre procedura de încasare a taxei de salubritate de la
familiile din care o parte din membri au domiciliul în altă localitate.
Dna consilier, Marijana BOTEA, prezintă cazul dumneaei, unul similar, despre care a primit informații, de
la autoritățile din municipiul Oltenița, de unde rezultă că o persoană nu poate plăti taxa de salubritate decât într-o
singură localitate din țară.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, este de acord ca fiecare persoană să plătească taxa de salubritate acolo
unde locuiește efectiv, indiferent de domiciliul din actul de identitate.
Dl consilier, Ion BUCUR, dorește să știe dacă la comuna Șoldanu există o evidență clară a persoanelor
care plătesc serviciile de salubritate aici.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, confirmă existența unei evidențe la Primăria Șoldanu.
Dl consilier, Ion BUCUR, dorește să fie prezentată în ședința următoare a consiliului local această
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evidență.
Dl președinte de ședință, consilier, Georgică CONSTANTIN, întreabă dacă în acest an Consiliul județean
asigură fondurile necesare pentru reparațiile trecerii prin vad peste râul Argeș.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, subliniază că sunt pagube sigure la trecerea prin vad pentru că niciodată
cota apei râului Argeș nu a fost așa de mare.
Dl președinte de ședință, consilier, Georgică CONSTANTIN, întreabă dacă pentru cetățeanul care are
locuința peste calea ferată s-au luat măsuri de deszăpezire.
Dl consilier, Ion BUCUR, prezintă situația cetățeanului care și-a construit locuința ilegal, într-un
amplasament în care există interdicție de construire și arată ce eforturi s-au depus atunci când, din solidaritate, sa încercat deszăpezirea drumului de acces către acea locație și care au fost consecințele acelui demers.
Nemaifiind și alte înscrieri la cuvânt, după epuizarea problemelor înscrise pe ordinea de zi, dl preşedinte
de şedinţă, Georgică CONSTANTIN, declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, din data de 30 martie 2018 și mulțumește tuturor celor prezenţi pentru
participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi, data de 30 martie 2018.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Georgică CONSTANTIN
ÎNTOCMIT:
Secretar comuna Şoldanu,
Traian HULEA

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

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