ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 26 iulie 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 Primarul Comunei Șoldanu, dl Iulian GEAMBAŞU, prin
Dispoziţia nr.311/20 iunle 2018 și prin Convocatorul nr.4152 din 20 iulie 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 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 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 28 iunie 2018.
După studierea procesului-verbal, dl consilier, Costel ILIE, președinte de ședință ales pentru lunile iulie,
august, septembrie, face observația că dumnealui s-a abținut la exprimarea votului pentru adoptarea Hotărârii
Consiliului local al comunei Șoldanu nr.24/2018 și nu Iulian CERNEA, așa cum din eroare s-a consemnat de
către dl secretar al comunei.
Întrucât nu se 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, după ce informează consiliul că procesul-verbal al fiecărei ședințe a consiliului este
postat pe site-ul primăriei la câteva zile de la data ședinței și că referitor la conținutul scris al acestuia se pot
depune Note scrise, care se atașază procesului-verbal și devin parte a acestuia, secretarul comunei Șoldanu
solicită supunerea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei
Şoldanu din data de 28 iunie 2018, președintele de ședință, dl consilier, Costel ILIE, solicită consiliului să-și
exprime votul, iar în urma votului, constată că procesul-verbal modificat în urma observației sale 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 din luna iunie, dl
consilier, Ion BUCUR și de secretarul comunei.
În continuare, Primarul comunei Şoldanu dă citire proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 26
iulie 2018:
I. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul
2018;
II. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită d-lui GHEORGHE Florin, a unei suprafeţe de
499,61 mp situat în intravilanul satului Șoldanu, Tarla 29, Parcela 2, lot 2, aflată în domeniul privat al
comunei Șoldanu, județul Călăraşi, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;
III. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării amplasamentului terenului atribuit dlui COSTACHE
George-Alin prin Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.18/29.03.2013 pentru construirea
unei locuinţe proprietate personală;
IV. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de achiziție prin cumpărare a unui imobil – teren, în
intravilanul satului Șoldanu, comuna Șoldanu, pentru executarea unui foraj hidrologic.
Apoi propune Consiliului local introducerea în ordinea de zi a unui nou punct, menționând că proiectul de
hotărâre este însoțit, potrivit prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, de referatul de aprobare al inițiatorului, primarul comunei
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Șoldanu, și de raportul de specialitate al compartimentului funcțional al aparatului de specialitate al
primarului comunei Șoldanu:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.20/2018 privind acordarea unui mandat special domnului Iulian GEAMBAȘU în vederea exercitării
atribuţiilor comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT SALUBRIS”.
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 suplimentarea ordinii de zi, constată că a fost aprobată cu 11 voturi pentru, 2 abțineri (Ion
BUCUR, Iulian CERNEA) apoi solicită Consiliului local exprimarea votului pentru ordinea de zi suplimentată și
constată că 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 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 primar al comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU,
care prezintă plenului Consiliului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4121/18.07.2018, elaborat de
Primarul comunei Şoldanu şi 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. 4122/18.07.2018 privind
aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2018, apoi Raportul de
specialitate nr.4161/20.07.2018, elaborat de dna Angela-Camelia Buștă, ispector în compartimentul financiarcontabil 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. 4255/26.07.2018, 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. 4261/26.07.2018, 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. 4267/26.07.2018, 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.
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Dl primar al comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, detaliază conținutul Anexei la proiectul de
hotărâre inițiat.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, solicită informații despre scopul alocării sumelor pentru proiectul
POCU/74/6/18/106886, în care Primăria comunei Șoldanu și Școala Gimnazială „Constantin Teodorescu” sunt
parteneri.
Dl primar al comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, precizează că proiectul se află în faza de organizare și că
implementarea propriu-zisă nu a început.
Dl consilier, Ion BUCUR, dorește să știe concret, în ce constă proiectul.
Dl primar al comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, aduce la cunoștință că în sprijinul limitării abandonului
școlar se vor acorda copiilor meditații, manuale, haine, hrană sau tichete valorice și că va comunica consiliului
local despre evoluția implementării proiectului.
Dna consilier local, Alexandrina TRUȘCĂ, dorește să știe dacă subiecții proiectului sunt toți copii sau doar
anumite categorii defavorizate.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, arată că se realizează o selecție a beneficiarilor.
Dl consilier, Ion BUCUR, întreabă despre aplicarea hotărârii consilului local privind premierea elevilor
performanți și a cadrelor didactice îndrumătoare.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, confirmă că are în vedere aplicarea prevederilor acelei hotărâri, dar că
sumele necesare încă nu sunt bugetate.
Dl consilier, Iulian CERNEA, întreabă când se vor plăti.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, aduce la cunoștință că după ce se vor depăși sumele propuse a fi încasate.
Nemaifiind 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.33/26.07.2018 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 Costel ILIE, propune să se treacă la punctul II al ordinii de zi:
atribuirea în folosinţă gratuită dlui GHEORGHE Florin a unei suprafeţe de 499,61 mp situat în intravilanul
satului Șoldanu, Tarla 29, Parcela 2, lot 7, 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 inițiatorul proiectului de hotărâre, dl primar al comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU,
care prezintă plenului Consiliului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 3758/29.06.2018, elaborat de
Primarul comunei Şoldanu prin care se propune atribuirea în folosinţă gratuită dlui GHEORGHE Florin a unei
suprafeţe de 499,61 mp situat în intravilanul satului Șoldanu, Tarla 29, Parcela 2, lot 7, aflată în domeniul privat
al comunei Șoldanu, județul Călăraşi, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.
În continuare, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 3757/29.06.2018 privind
atribuirea în folosinţă gratuită dlui GHEORGHE Florin a unei suprafeţe de 499,61 mp situat în intravilanul
satului Șoldanu, Tarla 29, Parcela 2, lot 7, aflată în domeniul privat al comunei Șoldanu, județul Călăraşi, pentru
construirea unei locuinţe proprietate personală, apoi Raportul de specialitate nr. 4069/16.07.2018, elaborat de
Comisia pentru identificarea şi inventarierea terenurilor, în vederea aplicării dispoziţiilor Legii nr.15/2003,
constituită prin Dispoziția primarului 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. 4256/26.07.2018, prin care se constată
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îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi se propune Consiliului local adoptarea proiectului de hotărâre
iniţiat, în temeiul art.45 alin.(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 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. 4262/26.07.2018, 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. 4268/26.07.2018, 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, întrebând de ce a fost inițiat abia acum proiectul de hotărâre pentru o cerere depusă acum aproape 1 an,
solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, arată că proiectul nu a fost inițiat deoarece nu au fost terenuri libere.
Dl consilier, Ion BUCUR, întreabă de ce solicitarea nu a fost adusă la cunoștința consiliului local încă de anul
trecut, poate se găsea o soluție și i se atribuia mai devreme; solicită ca viitoarele cereri depuse pentru atribuirea
în folsință de terenuri șă fie prezentate consiliului local.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, precizează că proiectul de hotărâre a putut fi inițiat abia după ce au fost
identificate terenuri libere pentru atribuire.
Dl consilier, Ion BUCUR, solicită ca aceste cereri să fie prezentate la „probleme diverse”, apoi solicită să
vadă un plan de amplasament al terenului.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, indică amplasamentul: cartierul „Crucea sf. Dumitru” din Negoești.
Dl consilier, Ion BUCUR, întreabă despre condițiile impuse la atribuire.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, arată că sunt cele propuse prin proiectul de hotărâre și că dacă nu le
îndeplinește la termen va propune consiliului retragerea dreptului de folosință.
Dl consilier, Ion BUCUR, insistă ca dl secretar al comunei să consemneze în procesul-verbal afirmația dlui
primar.
Nemaifiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Costel ILIE, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită dlui GHEORGHE Florin a unei suprafeţe de 499,61
mp situat în intravilanul satului Șoldanu, Tarla 29, Parcela 2, lot 7, 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.34/26.07.2018, 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 Costel ILIE, propune să se treacă la punctul III al ordinii de zi:
aprobarea schimbării amplasamentului terenului atribuit dlui COSTACHE George-Alin prin Hotărârea
Consiliului local al comunei Șoldanu nr.18/29.03.2013 pentru construirea unei locuinţe proprietate personală,
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. 3760/29.06.2018, prin care se propune aprobarea schimbării
amplasamentului terenului atribuit dlui COSTACHE George-Alin prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Șoldanu nr.18/29.03.2013 pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr. 3759/29.06.2018 privind aprobarea schimbării
amplasamentului terenului atribuit dlui COSTACHE George-Alin prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Șoldanu nr.18/29.03.2013 pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, apoi, dl Iulian GEAMBAȘU,
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primarul comunei Șoldanu, prezintă Raportul de specialitate nr. 4070/16.07.2018, elaborat de Comisia
pentru identificarea şi inventarierea terenurilor, în vederea aplicării dispoziţiilor Legii nr.15/2003, constituită
prin Dispoziția primarului nr.632/19.10.2016.
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. 4257/26.07.2018, 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 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. 4263/26.07.2018, 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. 4269/26.07.2018, 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, solicită să vadă amplasamentul nou al terenului atribuit.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, solicită retragerea dreptului de folosință imediat după împlinirea
termenului de 1 an, dacă beneficiarul nu-și respectă obligațiile.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, promite că va propune să i se ia terenul dacă nu-și onorează obligațiile la
termen.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, întreabă dacă mai sunt cazuri de terenuri atribuite pentru care să fie
inițiată retragerea folosinței.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, confirmă că va propune retragerea folosinței gratuite pentru toți cei care nuși respectă obligațiile.
Nemaifiind amendamente, discuţii, sau propuneri, dl Costel ILIE, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării amplasamentului terenului atribuit dlui COSTACHE GeorgeAlin prin Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.18/29.03.2013 pentru construirea unei locuinţe
proprietate personală și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.35/26
iulie 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 Costel ILIE, propune să se treacă la punctul IV al ordinii de zi:
aprobarea inițierii procedurii de achiziție prin cumpărare a unui imobil – teren, în intravilanul satului Șoldanu,
comuna Șoldanu, pentru executarea unui foraj hidrologic, 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. 3336/11.06.2018, prin care propune aprobarea inițierii procedurii
de achiziție prin cumpărare a unui imobil – teren, în intravilanul satului Șoldanu, comuna Șoldanu, pentru
executarea unui foraj hidrologic.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr. 3335/11.06.2018 privind aprobarea inițierii procedurii de
achiziție prin cumpărare a unui imobil – teren, în intravilanul satului Șoldanu, comuna Șoldanu, pentru
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executarea unui foraj hidrologic, apoi, dl Iulian GEAMBAȘU, primarul comunei Șoldanu, prezintă
Raportul de specialitate nr. 4054/13.07.2018 al comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunei Șoldanu.
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. 4258/26.07.2018, 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 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. 4264/26.07.2018, 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. 4270/26.07.2018, 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 primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă detaliat necesitatea și oportunitatea achiziționării unui teren necesar
executării unui foraj hidrologic în zona de nord a gospodăriei de apă.
Dl consilier, Ion BUCUR, întreabă dacă domnul primar a găsit teren.
Dl primar
Dl consilier, Costel ILIE, întreabă dacă au fost găsite terenuri care să corespundă nevoilor noastre.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, aduce la cunoștință consiliului local că a identificat deja un teren, al doamnei
Lia, dar că nu se poate achiziționa decât respectând procedura.
Dl consilier, Iulian CERNEA, întreabă de ce nu cumpără ECO AQUA terenul necesar investiției.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, lămurește că sistemul de alimentare cu apă este gestionat de operatorul
regional, dar că este proprietatea comunei.
Dl consilier, Ion BUCUR, amintește că avea și comuna un teren în zonă.
Dl secretar al comunei, Traian HULEA, reamintește consiliului că a fost adoptată o hotărâre prin care se
introducea în domeniul public al comunei acel teren, dar că a fost revocată în urma unei adrese a Instituției
Prefectului și că, oricum, nu respecta cerințele geometrice pentru constituirea zonei de protecție sanitară severă
de 10 m din axul puțului.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, citește din raportul hidrogeologic.
Dl consilier, Ion BUCUR, înțelege că ECO AQUA ne dăm ordine. Consideră că proiectul trebuia să prevadă
acel foraj. Întreabă dacă s-a mfăcut evaluare.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, spune că abia după aprobarea inițierii procedurii va proceda la evaluarea
terenului identificat.
Nemaifiind amendamente, discuţii, sau propuneri, dl Costel ILIE, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de achiziție prin cumpărare a unui imobil – teren, în
intravilanul satului Șoldanu, comuna Șoldanu, pentru executarea unui foraj hidrologic și constată că a fost
adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.36/26 iulie 2018 cu 10 voturi pentru, 3 abțineri
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(Ion BUCUR, Iulian CERNEA, Ciprian-Florin CIOBANU) 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 Costel ILIE, propune să se treacă la punctul V, suplimentar, al
ordinii de zi: aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al comunei Șoldanu nr.20/2018 privind acordarea
unui mandat special domnului Iulian GEAMBAȘU în vederea exercitării atribuţiilor comunei Șoldanu, judeţul
Călăraşi, în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„ECOMANAGEMENT SALUBRIS”, 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. 4212/24.07.2018, prin care propune aprobarea modificării
Hotărârii Consiliului local al comunei Șoldanu nr.20/2018 privind acordarea unui mandat special domnului
Iulian GEAMBAȘU în vederea exercitării atribuţiilor comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi în Adunarea Generală a
Asociaților din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS”.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr. 4192/24.07.2018 privind aprobarea modificării Hotărârii
Consiliului local al comunei Șoldanu nr.20/2018 privind acordarea unui mandat special domnului Iulian
GEAMBAȘU în vederea exercitării atribuţiilor comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, în Adunarea Generală a
Asociaților din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT SALUBRIS”, apoi, dl
Iulian GEAMBAȘU, primarul comunei Șoldanu, prezintă Raportul de specialitate nr. 4227/25.07.2018, elaborat
de Dănuț-George-Mădălin STANCIU, expert în compartimentul dezvoltare comunitară 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. 4265/26.07.2018, 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 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. 3735/28.06.2018, 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. 4271/26.07.2018, 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 primar, Iulian GEAMBAȘU, descrie condițiile ce au determinat inițierea acestui proiect de hotărâre.
Dl consilier, Ion BUCUR, afirmă că nu va vota acest proiect de hotărâre deoarece dl primar nu recunoaște în
comunitate că dumnealui a fost inițiatorul. Dacă va fi 6 lei/persoană/lună, fără TVA, nu va vota.
Dl primar expune variantele de colectare: la punct fix (condiția impusă de Comisia Jaspers) sau din poartă în
poartă, cum doresc membrii ADI-ului. Afirmă că în țările unde există spirit civic colectarea se face de la punct
fix și selectiv.
Dl consilier, Ion BUCUR, critică proiectul regional de salubritate și consideră că nu a fost întocmit corect
deoarece s-au cheltuit bani publici pentru un proiect care nu funcționează conform așteptărilor comunității.
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Anunță că va lua măsuri de conștientizare în comunitate asupra faptului că dumnealui nu a votat această
hotărâre.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, repetă că cuantumul aceastei taxe va fi votată în AGA ADI Ecomanagement
Salubris pentru toți locuitorii județului și că dacă votul nu va fi unanim se va bloca inițiativa la nivel județean.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, arată că se fac demersuri ca gunoiul menajer să se ridice din poartă în poartă.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, solicită ca valoarea tarifului/taxei să nu depășască 6 lei/persoană/lună cu
TVA inclus.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, e de părere că nu trebuie ca din cauza comunei Șoldanu să nu se
regleze activitatea de colectare a deșeurilor.
Dl consilier, Costel ILIE, crede că se urmărește ca valoarea tarifului/taxei să fie unitară, că firmele din
doamniu s-au înțelesa deja asupra valorii tarifului/taxei.
Dl consilier, Ionel TĂNASE, nu dorește ca situația să se complice.
Dl consilier, Ion BUCUR, dforește să i se spună dacă e obligat să voteze pentru?
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, afirmă că „nu”.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, este pentru 6 lei/persoană/lună cu TVA inclus.
Nemaifiind amendamente, discuţii, sau propuneri, dl Costel ILIE, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al comunei Șoldanu nr.20/2018
privind acordarea unui mandat special domnului Iulian GEAMBAȘU în vederea exercitării atribuţiilor comunei
Șoldanu, judeţul Călăraşi, în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „ECOMANAGEMENT SALUBRIS” și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului
local al comunei Șoldanu nr.37/26 iulie 2018 cu 11 voturi pentru, 2 abțineri (Ion BUCUR și 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 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 s-a înscris la cuvânt dl
consilier, Iulian CERNEA, dl primar, Iulian GEAMBAȘU și dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, apoi dă
cuvântul celor înscriși, în ordinea înscrierii.
Dl consilier, Iulian CERNEA, primul înscris la cuvânt, solicită să-i fie puse la dispoziție statele de plată ale
consilierilor consiliului local din luna martie 2018.
Dl secretar, Traian HULEA, arată că va comunica dnei contabil solicitarea dlui consilier, dar că va trebui și
acordul persoanei responsabile cu protecția datelor cu caracter personal; mai arată că dl consilier solicitant a
depus un jurământ și că informațiile nu pot fi utilizate decât în exercitarea mandatului.
Dl primar al comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, al doilea înscis la cuvânt, notifică consiliul local despre
intenția dumnealui de a efectua restul de concediu de odihnă, începând din ultima săptămână a lunii august.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, al treilea înscris la cuvânt, dorește să fie îndepărtat gunoiul depus
necontrolat la capătul străzii Mărgăritarului.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, arată că acolo se ridică deșeuri aproape continuu și că se va ridica.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, precizează că de câte ori se închid depuneri necontrolate, apar altele.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, aduce la cunoștință cum a surprins un cioban tunzând olie pe teren
public.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, întrebă al cui e terenul din afara gardului cimitirului din satul Șoldanu.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, precizează că terenul este proprietate publică a comunei.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, dorește să de ridice deșeurile de lângă gardul cimitirului.
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Nemaifiind și alte înscrieri la cuvânt, după epuizarea problemelor înscrise pe ordinea de zi, dl
preşedinte de şedinţă, consilier local, Costel ILIE, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local
al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, din data de 26 iulie 2018 și mulțumește tuturor celor prezenţi pentru
participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi, data de 26 iulie 2018.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local, Costel ILIE
ÎNTOCMIT:
p.Secretar comuna Şoldanu,
Inspector, Ion ȚUȚULEA

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

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