ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 28 septembrie 2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Șoldanu, judeţul
Călăraşi, convocată conform prevederilor art.39 alin.(3) şi (4) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001 republicată, modificată şi completată, de către dl viceprimar, Iulian MARIN, pentru Primarul
Comunei Șoldanu, prin Dispoziţia nr.395/21 septembrie 2018 și prin Convocatorul nr. 5361 din 21 septembrie
2018.
Potrivit dispoziţiilor art.40 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 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, absent motivat fiind dl consilier, Vasile VIȘAN, astfel
şedinţa este legal constituită.
La şedinţă mai participă: dl Traian HULEA, secretarul comunei Șoldanu.
Ținând seama de dispoziţiile art.42 alin.(3) şi alin.(5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
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 24 august 2018.
Întrucât nu se înregistrează obiecţiuni motivate asupra conţinutului procesului-verbal, potrivit dispoziţiilor
art.42 alin.(4) şi (6) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 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 24 august 2018, președintele de ședință, dl consilier, Costel
ILIE, solicită consiliului să-și exprime votul, iar în urma votului, constată că procesul-verbal este aprobat cu
votul pentru al 12 consilieri, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din totalul de 12 consilieri locali prezenţi, din 13
consilieri în funcție care compun Consiliul local, apoi este semnat de președintele de ședință din luna august, dl
consilier, Costel ILIE și de secretarul comunei.
În continuare, dl viceprimar, Iulian MARIN, pentru Primarul comunei Şoldanu, dă citire proiectului ordinii
de zi al şedinţei ordinare din data de 28 septembrie 2018.
I. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul
2018;
II. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de folosință asupra terenului în suprafață de 499,36
mp situat în intravilanul satului Șoldanu, Tarla 29, Parcela 2, lot 10, atribuit dlui DINU Gheorghe prin
Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.19/29.03.2013;
III. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită dlui NASTASIA Cristian-Ionuț a unei suprafeţe de
356 mp situat în intravilanul satului Șoldanu, Tarla 58, Parcela 1 și 1/1, lot 3, aflată în domeniul privat al
comunei Șoldanu, județul Călăraşi, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;
IV. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unui imobil din domeniul public al Comunei Șoldanu și
administrarea Consiliului local al comunei Șoldanu, în domeniul public al Județului Călărași și
administrarea Consiliului Județean Călărași;
V. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie
2018.
Apoi solicită Consiliului local exprimarea votului pentru ordinea de zi propusă și constată că că a fost
aprobată cu 12 voturi pentru, faţă de 12 consilieri prezenți, din 13 consilieri locali care compun Consiliul local al
comunei Șoldanu.
Din acest moment, mulţumind pentru încrederea acordată şi asigurând consiliul local că lucrările şedinţei de
astăzi se vor desfăşura în conformitate cu prevederile legii administraţiei publice locale, preşedintele de şedinţă
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ales pentru lunile iulie, august și septembrie 2018, dl consilier, Costel ILIE, 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 iulie, august și septembrie 2018, dl consilier,
Costel ILIE, abordează punctul I al ordinii de zi: aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu,
judeţul Călăraşi, pe anul 2018, solicitând cu acest prilej prezentarea documentelor care justifică inițierea
proiectului de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt inițiatorul proiectului de hotărâre, dl viceprimar al comunei Șoldanu, Iulian MARIN,
pentru primarul comunei, care prezintă plenului Consiliului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr.
5168/11.09.2018, elaborat de viceprimarul comunei, dl Iulian MARIN, pentru Primarul comunei Şoldanu, prin
care propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2018.
În continuare dl viceprimar, Iulian MARIN, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 5167/11.09.2018 privind
aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2018, apoi Raportul de
specialitate nr.5325/19.09.2018, elaborat de dna Angela-Camelia Buștă, ispector în compartimentul financiarcontabil al aparatului de specialitate al primarului comunei Șoldanu, 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. 5499/28.09.2018, 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 Georgică CONSTANTIN, secretarul 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. 5506/28.09.2018, 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. 5513/28.09.2018, 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 iulie, august și septembrie 2018, dl consilier, Costel
ILIE, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl viceprimar al comunei Șoldanu, Iulian MARIN, detaliază conținutul Anexei la proiectul de hotărâre inițiat.
Nefiind amendamente, alte discuţii, sau alte propuneri, dl Costel ILIE, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul
2018 și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.44/28.09.2018 cu 12
voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din totalul de 12 consilieri locali prezenţi din 13 consilieri în
funcție care compun Consiliul local.
În continuare, preşedintele de şedinţă, dl Costel ILIE, propune să se treacă la punctul II al ordinii de zi:
aprobarea retragerii dreptului de folosință asupra terenului în suprafață de 499,36 mp situat în intravilanul satului
Șoldanu, Tarla 29, Parcela 2, lot 10, atribuit dlui DINU Gheorghe prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Șoldanu nr.19/29.03.2013, solicitând cu acest prilej prezentarea documentelor care justifică inițierea proiectului
de hotărâre.
Se înscrie la cuvânt inițiatorul proiectului de hotărâre, dl viceprimar al comunei Șoldanu, Iulian MARIN,
pentru primarul comunei Șoldanu, care prezintă plenului Consiliului local Referatul de aprobare înregistrat sub
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nr. 5243/14.09.2018, elaborat pentru Primarul comunei Şoldanu prin care propune aprobarea retragerii
dreptului de folosință asupra terenului în suprafață de 499,36 mp situat în intravilanul satului Șoldanu, Tarla 29,
Parcela 2, lot 10, atribuit dlui DINU Gheorghe prin Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.19/29.03.2013.
În continuare, dl viceprimar, Iulian MARIN, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 5242/14.09.2018 privind
aprobarea retragerii dreptului de folosință asupra terenului în suprafață de 499,36 mp situat în intravilanul satului
Șoldanu, Tarla 29, Parcela 2, lot 10, atribuit dlui DINU Gheorghe prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Șoldanu nr.19/29.03.2013, apoi Raportul de specialitate nr. 5356/21.09.2018, elaborat de Comisia pentru
identificarea şi inventarierea terenurilor în vederea aplicării dispoziţiilor Legii nr.15/2003, constituită prin
Dispoziția primarului comunei Șoldanu nr.632/19.10.2016, 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. 5500/28.09.2018, 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 administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată,
modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dl Georgică CONTANTIN, secretarul 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. 5507/28.09.2018, 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 administraţiei publice locale nr.215/2001 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. 5514/28.09.2018, 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 administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, modificată şi completată.
În continuare, dl consilier, Costel ILIE, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile iulie, august și septembrie
2018, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Nefiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Costel ILIE, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de folosință asupra terenului în suprafață de 499,36
mp situat în intravilanul satului Șoldanu, Tarla 29, Parcela 2, lot 10, atribuit dlui DINU Gheorghe prin Hotărârea
Consiliului local al comunei Șoldanu nr.19/29.03.2013 și constată că nu a fost adoptată o hotărâre Consiliului
local al comunei Șoldanu în acest scop, neralizându-se cvorumul necesar stabilit de prevederile art.45 alin.(3)
din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, modificată și completată, consemnând 8 voturi
pentru, 4 abțineri (Ion BUCUR, Iulian CERNEA, Ciprian-Florin CIOBANU, Marian DIVAN) și 0 voturi
împotrivă din totalul de 12 consilieri locali prezenţi din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, preşedintele de şedinţă, dl Costel ILIE, propune să se treacă la punctul III al ordinii de zi:
aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită dlui NASTASIA Cristian-Ionuț a unei suprafeţe de 356 mp situat în
intravilanul satului Șoldanu, Tarla 58, Parcela 1 și 1/1, lot 3, aflată în domeniul privat al comunei 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 viceprimar al comunei Șoldanu, Iulian MARIN, care prezintă plenului Consiliului
local Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 5244/14.09.2018, prin care propune atribuirii în folosinţă gratuită
dlui NASTASIA Cristian-Ionuț a unei suprafeţe de 356 mp situat în intravilanul satului Șoldanu, Tarla 58,
Parcela 1 și 1/1, lot 3, aflată în domeniul privat al comunei Șoldanu, județul Călăraşi, pentru construirea unei
locuinţe proprietate personală.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr. 5230/14.09.2018 privind aprobarea atribuirii în folosinţă
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gratuită dlui NASTASIA Cristian-Ionuț a unei suprafeţe de 356 mp situat în intravilanul satului Șoldanu,
Tarla 58, Parcela 1 și 1/1, lot 3, aflată în domeniul privat al comunei Șoldanu, județul Călăraşi, pentru
construirea unei locuinţe proprietate personală, apoi, dl Iulian MARIN, viceprimarul comunei Șoldanu, prezintă
Raportul de specialitate nr. 5357/21.09.2018, elaborat de Comisia pentru identificarea şi inventarierea terenurilor
în vederea aplicării dispoziţiilor Legii nr.15/2003, constituită prin Dispoziția primarului comunei Șoldanu
nr.632/19.10.2016, 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. 5501/28.09.2018, 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 administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată,
modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dl Georgică CONTANTIN, secretarul 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. 5508/28.09.2018, 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 administraţiei publice locale nr.215/2001 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. 5515/28.09.2018, 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 administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, modificată şi completată.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile iulie, august și septembrie 2018, dl consilier, Costel
ILIE, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Nefiind amendamente, discuţii, sau propuneri, dl Costel ILIE, președintele de ședință, supune la vot proiectul
de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită dlui NASTASIA Cristian-Ionuț a unei suprafeţe de
356 mp situat în intravilanul satului Șoldanu, Tarla 58, Parcela 1 și 1/1, lot 3, aflată în domeniul privat al
comunei Șoldanu, județul Călăraşi, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală și constată că a fost
adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.45/28.09.2018 cu 10 voturi pentru, 2 abțineri
(Ion BUCUR și Iulian CERNEA) și 0 voturi împotrivă din totalul de 12 consilieri locali prezenţi, din 13
consilieri în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, preşedintele de şedinţă, dl Costel ILIE, propune să se treacă la punctul IV al ordinii de zi:
aprobarea transmiterii unui imobil din domeniul public al Comunei Șoldanu și administrarea Consiliului local al
comunei Șoldanu, în domeniul public al Județului Călărași și administrarea Consiliului Județean Călărași,
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. 4571/10.08.2018, prin care propune aprobarea transmiterii unui
imobil din domeniul public al Comunei Șoldanu și administrarea Consiliului local al comunei Șoldanu, în
domeniul public al Județului Călărași și administrarea Consiliului Județean Călărași.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr. 4570/10.08.2018 privind aprobarea transmiterii unui
imobil din domeniul public al Comunei Șoldanu și administrarea Consiliului local al comunei Șoldanu, în
domeniul public al Județului Călărași și administrarea Consiliului Județean Călărași, apoi Raportului de
specialitate nr. 5353/21.08.2018, întocmit de Comisia specială pentru întocmirea Inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunei Soldanu, judeţul Călăraşi, 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.
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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. 5502/28.09.2018, 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 administraţiei publice locale nr.215/2001
republicată, modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dl Georgică CONTANTIN, secretarul 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. 5509/28.09.2018, 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 administraţiei publice locale nr.215/2001 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. 5516/28.09.2018, 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 administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, modificată şi completată.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile iulie, august și septembrie 2018, dl consilier, Costel
ILIE, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl consilier, Ion BUCUR, întreabă dacă sunt șanse să se facă un pod peste râul Argeș.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, comunică faptul că s-a discutat despre un pod de patrimoniu, pe structură
metalică.
Dl secretar, Traian HULEA, îndeamnă membrii consiliului local, pentru lămuriri, să urmărească poziția
președintelui Consiliului județean Călărași din înregistrarea video a ședinței din data de 30.08.2018, postată pe
canalul YouTube.
Dl consilier, Ion BUCUR, precizează că a auzit despre afirmația dnei primar a comunei Radovanu că dl
primar, Iulian GEAMBAȘU, si-a făcut cunoscută opinia că are rezerve referitor la posibilitatea realizării unui
pod nou.
Dl consilier, Georgică CONSTANTIN, înțelege că există o șansă ca acest proiect să se realizeze.
Nemaifiind amendamente, discuţii, sau propuneri, dl Costel ILIE, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii unui imobil din domeniul public al Comunei Șoldanu și
administrarea Consiliului local al comunei Șoldanu, în domeniul public al Județului Călărași și administrarea
Consiliului Județean Călărași și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.46 din 28 septembrie 2018 cu 12 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din totalul de 12 consilieri
locali prezenţi, din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, preşedintele de şedinţă, dl Costel ILIE, propune să se treacă la punctul V al ordinii de zi:
alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2018, 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. 5357/21.09.2018, prin care propune alegerea Preşedintelui de
şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2018.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr. 5358/21.09.2018 privind alegerea Preşedintelui de
şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 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. 5503/28.09.2018, 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 administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată,
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modificată şi completată.
Se înscrie la cuvânt dl Georgică CONTANTIN, secretarul 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. 5510/28.09.2018, 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 administraţiei publice locale nr.215/2001 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. 5517/28.09.2018, 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 administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, modificată şi completată.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile iulie, august și septembrie 2018, dl consilier, Costel
ILIE, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru propunerea noului președinte de ședință.
Dl consilier, Georgică CONSTANTIN, propune ca președinte de ședință pentru lunile octombrie, noiembrie
și decembrie 2018 să fie ales dl consilier, Marian DIVAN.
Nemaifiind amendamente, discuţii, sau propuneri, dl Costel ILIE, președintele de ședință, supune la vot și
constată că singura propunere a fost adoptată de Consiliul local cu 12 voturi pentru, apoi proiectul de hotărâre
privind alegerea președintelui de ședință pe lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2018 și constată că a fost
adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.47/28 septembrie 2018 cu 12 voturi pentru, 0
abțineri și 0 voturi împotrivă din totalul de 12 consilieri locali prezenţi, din 13 consilieri în funcție care compun
Consiliul local.
Epuizându-se ordinea de zi aprobată, preşedintele de şedinţă, dl Costel ILIE, 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 nu s-a
înscris la cuvânt niciun consilier, apoi declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei
Șoldanu, judeţul Călăraşi, din data de 28 septembrie 2018 și mulțumește tuturor celor prezenţi pentru participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi, data de 28 septembrie 2018.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local, Costel ILIE
ÎNTOCMIT:
Secretar comuna Şoldanu,
Traian HULEA
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