ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 23 ianuarie 2019, 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 primar, Iulian GEAMBAȘU, prin Dispoziţia
nr.4/18 ianuarie 2019 și prin Convocatorul nr.321/18.01.2019.
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 ședinţa este legal constituită.
La şedinţă mai participă: dl Traian HULEA, secretarul comunei Șoldanu și dl Iulian GEAMBAȘU, primarul
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 10 decembrie 2018, respectiv al ședinței extraordinare din data de 19 decembrie
2018.
Întrucât nu se înregistrează obiecţiuni motivate asupra conţinutului proceselor-verbale, 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 procesulor-verbale încheiate în şedinţa ordinară a
Consiliului Local al comunei Şoldanu din data de 10 decembrie 2018, respectiv în ședința extraordinară din data
de 19 decembrie 2018, președintele de ședință, dl consilier, Marian DIVAN, solicită consiliului să-și exprime
votul, iar în urma votului, constată că procesule-verbale sunt aprobate 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 sunt semnate de președintele de ședință din luna decembrie, dl consilier, Marian DIVAN și
de secretarul comunei.
În continuare, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, dă citire proiectului ordinii de zi al şedinţei ordinare din data
de 23 ianuarie 2019.
I. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei școlare locale a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat din raza de competență a UAT comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, pentru anul școlar
2019 - 2020;
II. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2019, privind
repartizarea orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social la comuna
Șoldanu, județul Călărași;
III. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită dlui NEAGU Nicușor a unei suprafeţe de 499,36
mp situat în intravilanul satului Șoldanu, Tarla 29, Parcela 2, lot 10, aflată în domeniul privat al comunei
Șoldanu, județul Călăraşi, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;
IV. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de organizare a pazei bunurilor publice şi ale cetăţenilor, în
cadrul comunei Șoldanu, judeţul Călărași, pentru anul 2019;
V. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării taxei pentru operarea serviciului de salubritate prestat la
nivelul comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi.
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, solicită Consiliului local
exprimarea votului pentru ordinea de zi propusă 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.
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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 2019, dl consilier, Iulian CERNEA, 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 2019, dl consilier,
Iulian CERNEA, abordează punctul I al ordinii de zi: aprobarea organizării reţelei școlare locale a unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat din raza de competență a UAT comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, pentru anul
școlar 2019 - 2020, 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. 7176/20.12.2018, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care
se propune aprobarea organizării reţelei școlare locale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza
de competență a UAT comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, pentru anul școlar 2019 - 2020.
În continuare dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 7175/20.12.2018 privind
aprobarea organizării reţelei școlare locale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza de
competență a UAT comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, pentru anul școlar 2019 - 2020, apoi Raportul de
specialitate nr. 7179/20.12.2018, întocmit de compartimentul asistență socială, privind organizarea

reţelei școlare locale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza de competență a UAT
comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, pentru anul școlar 2019 – 2020, 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. 410/23.01.2019, 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. 417/23.01.2019, 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. 424/23.01.2019, 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 2019, dl consilier, Iulian
CERNEA, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre
iniţiat.
Dl secretar, Traian HULEA, aduce la cunoștința consiliului procedura anuală, cu caracter de repetabilitate, de
aprobare a rețelei de unități școlare preuniversitare de stat ce vor funcționa la nivelul comunie Șoldanu.
Nemaifiind amendamente, alte discuţii, sau alte propuneri, dl Iulian CERNEA, președintele de ședință,
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei școlare locale a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat din raza de competență a UAT comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, pentru anul școlar 2019 2020 și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.1/23.01.2019 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.
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În continuare, preşedintele de şedinţă, dl Iulian CERNEA, propune să se treacă la punctul II al
ordinii de zi: aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2019, privind repartizarea
orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social 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, inițiatorul proiectului, care prezintă
plenului Consiliului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 6590/23.11.2018, elaborat de primarul
comunei Șoldanu, prin care se propune aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2019,
privind repartizarea orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social.
În continuare, dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 6589/23.11.2018 aprobarea
Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2019, privind repartizarea orelor de muncă pentru
persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social, apoi Raportul de specialitate nr. nr.377/22.01.2019,
privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2019, privind repartizarea orelor de
muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social, întocmit de dna referent, Mihaela
MIHALACHE, 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. 411/23.01.2019, 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. 418/23.01.2019, 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. 425/23.01.2019, 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, Iulian CERNEA, președintele de ședință ales pentru lunile ianuarie, februarie și
martie 2019, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre
iniţiat.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, prezintă, sintetic, planul propus și punctează câteva caracteristici pentru anul
2019 (scăderea ,din diverse motive, a numărul persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social - 57 la
Șoldanu și 14 la Negoești) și activitățile specifice ce se urmărește a se efectua în anul 2019.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, solicită să se pună în vederea executantului sau să se realizeze cu ajutorul
beneficiarilor de ajutor social, degajarea pământului rezultat din săpături pentru amplasare racord LES –
alimentare cu energie cămin cultural.
Dl consilier, Costel ILIE, e de părere că acea cantitate de pământ poate fi cauza unor accidente, precizează că
e datoria executantului să aducă la starea inițială terenul, crede că se putea evita o subtraversare în traseul LES.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, arată consiliului că traseul LES respectă prevederile PT-ului și ale Avizului
tehnic de racordare emis de furnizorul de energie electrică.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, solicită executivului ca acțiunile de deszăpezire să fie prompte, inclusiv
pe trotuarele dinspre școli.
Dl consilier, Vasile VIȘAN, dorește să fie anunțat înainte de a se face curat pe drumurile de acces la cimitirul
Șoldanu.
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Dl viceprimar, Iulian MARIN, anunță că va avea loc o acțiune de strângere a PET-urilor în data de
24.01.2019 de persoane care vor să presteze chiar dacă e zi liberă.
Nemaifiind amendamente, propuneri sau alte discuţii, dl Iulian CERNEA, președintele de ședință, supune la
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2019,
privind repartizarea orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social la comuna
Șoldanu, județul Călărași și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.2/23.01.2019 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 Iulian CERNEA, propune să se treacă la punctul III al ordinii de zi:
atribuirea în folosinţă gratuită dlui NEAGU Nicușor a unei suprafeţe de 499,36 mp situat în intravilanul satului
Șoldanu, Tarla 29, Parcela 2, lot 10, 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 primar al comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, care prezintă plenului Consiliului
local Referatul de aprobare înregistrat sub nr. nr.68/07.01.2019, elaborat de dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prin
care se propune aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită dlui NEAGU Nicușor a unei suprafeţe de 499,36 mp
situat în intravilanul satului Șoldanu, Tarla 29, Parcela 2, lot 10, aflată în domeniul privat al comunei Șoldanu,
județul Călăraşi, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr. 67/07.01.2019 privind atribuirea în folosinţă gratuită dlui
NEAGU Nicușor a unei suprafeţe de 499,36 mp situat în intravilanul satului Șoldanu, Tarla 29, Parcela 2, lot 10,
aflată în domeniul privat al comunei Șoldanu, județul Călăraşi, pentru construirea unei locuinţe proprietate
personală, apoi, dl Iulian GEAMBAȘU, primarul comunei Șoldanu, prezintă Raportul de specialitate nr.
nr.135/10.01.2019, 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. 412/23.01.2019, 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. 419/23.01.2019, 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. 426/23.01.2019, 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 ianuarie, februarie și martie 2019, dl consilier, Iulian
CERNEA, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre
iniţiat.
Dl consilier, Ion BUCUR, solicită să vadă dosarul aferent cererii înregistrată cu nr.5160/11.09.2018,
formulată de dl NEAGU Nicușor, prin care solicită atribuirea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren
intravilan, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.
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Nemaifiind amendamente, alte discuţii, sau alte propuneri, dl Iulian CERNEA, președintele de ședință,
supune la vot proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită dlui NEAGU Nicușor a unei suprafeţe
de 499,36 mp situat în intravilanul satului Șoldanu, Tarla 29, Parcela 2, lot 10, 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.3/23.01.2019 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 Iulian CERNEA, propune să se treacă la punctul IV al ordinii de zi:
stabilirea modului de organizare a pazei bunurilor publice şi ale cetăţenilor, în cadrul comunei Șoldanu, judeţul
Călărași, pentru anul 2019, solicitând cu acest prilej prezentarea documentului.
Se înscrie la cuvânt dl primar al comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, care prezintă plenului Consiliului
local Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 112/08.01.2019, elaborat de dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prin
care propune stabilirea modului de organizare a pazei bunurilor publice şi ale cetăţenilor, în cadrul comunei
Soldanu, judeţul Calarasi, pentru anul 2019.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr. 111/08.01.2019 privind stabilirea modului de
organizare a pazei bunurilor publice şi ale cetăţenilor, în cadrul comunei Șoldanu, judeţul Călărași, pentru anul
2019, apoi, dl Iulian GEAMBAȘU, primarul comunei Șoldanu, prezintă Raportul de specialitate nr.
378/22.01.2019, elaborat de dl Petrică VLĂSCEANU, șef S.V.S.U. comuna 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. 413/23.01.2019, 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. 420/23.01.2019, 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. 427/23.01.2019, 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 ianuarie, februarie și martie 2019, dl consilier,
Iulian CERNEA, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de
hotărâre iniţiat.
Nefiind amendamente, discuţii, sau propuneri, dl Iulian CERNEA, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind stabilirea modului de organizare a pazei bunurilor publice şi ale cetăţenilor, în
cadrul comunei Șoldanu, judeţul Călărași, pentru anul 2019 și constată că a fost adoptată hotărârea
Consiliului local al comunei Șoldanu nr.4/23.01.2019 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 Iulian CERNEA, propune să se treacă la punctul V al ordinii de
zi: aprobarea ajustării taxei pentru operarea serviciului de salubritate prestat la nivelul comunei Șoldanu, judeţul
Călăraşi, solicitând cu acest prilej prezentarea documentului.
Se înscrie la cuvânt dl primar al comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, care prezintă plenului Consiliului
Pagina 5

local Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 134/10.01.2019, elaborat de primarul comunei Șoldanu,
prin care se propune aprobarea ajustării taxei pentru operarea serviciului de salubritate prestat la nivelul comunei
Șoldanu, judeţul Călăraşi.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre nr. 133/10.01.2019 privind aprobarea ajustării taxei
pentru operarea serviciului de salubritate prestat la nivelul comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, apoi, dl Iulian
GEAMBAȘU, primarul comunei Șoldanu, prezintă Raportul de specialitate nr. 379/22.01.2019, elaborat de
compartimentului financiar-contabil 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. 414/23.01.2019, 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. 421/23.01.2019, 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. 428/23.01.2019, 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 ianuarie, februarie și martie 2019, dl consilier,
Iulian CERNEA, solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de
hotărâre iniţiat.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prezintă explicit necesitatea ajustării taxelor/tarifelor ca urmare a aplicării
cotei legale de 30 lei/tonă de deșeu depus la groapă, ce va fi colectată de Administrația Fondului pentru Mediu.
Dl secretar, Traian HULEA, precizează că nivelul propus al taxelor/tarifelor sunt influențate, anual, și de
majorarea salariului mimim brut pe țară garantat în plată – 2080 lei pentru 2019.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, aduce la cunoștință că pentru anul 2020 cota colectată de Administrația
Fondului pentru Mediu, cota aferentă economiei circulare, va fi de 80 lei/tonă de deșeuri menajere depuse și
îndeamnă la conștientizarea depunerii selective ca și măsură de reducere a cheltuielilor comunității cu
taxa/tariful de salubritate.
Nemaifiind amendamente, discuţii, sau propuneri, dl Iulian CERNEA, președintele de ședință, supune la
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea ajustării taxei pentru operarea serviciului de salubritate prestat la
nivelul comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al
comunei Șoldanu nr.5/23.01.2019 cu 10 voturi pentru, 3 abțineri (Ion BUCUR, Iulian CERNEA și CiprianFlorin CIOBANU) și 0 voturi împotrivă din totalul de 13 consilieri locali prezenţi din 13 consilieri în funcție
care compun Consiliul local.
Epuizându-se ordinea de zi aprobată, preşedintele de şedinţă, dl Iulian CERNEA, 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 Valeriu MUSTĂȚEA, Iulian CERNEA, Ciprian-Florin CIOBANU, Traian HULEA,
Alexandrina TRUȘCĂ ȘI Ion BUCUR, apoi dă cuvântul primului înscris.
Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, primul înscris la cuvânt, solicită informații despre măsurile întrprinse la
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nivel local pentru limitarea îmbonlăvirii cu gripă.
Dna consilier, Marijana BOTEA, prezintă măsurile generale dispuse de minister, aplicabile în toate școlile
din județ: triaj, igienă strictă, izolare în cazul suspiciunii de îmbolnăvire.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, comunică măsurile locale dispuse la nivelul instituțiilor școlare: dezinfecție
continuă, monitorizarea stării de sănătate a elevilor.
Dl consilier, Iulian CERNEA, al doilea înscris la cuvânt, dorește să știe câte cereri pentru gaz s-au depus la
Primărie și dacă au primit număr de înregistrare.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, aduce la cunoștință că au fost depuse peste 300 ce cereri-angajament, că sunt
înregistrate și că acest demers este necesar pentru fundamentarea solictării unui punct de vedere al Transgaz
Mediaș S.A. referitor la soluția de racordare a unei rețele de distribuție locală la magistrala de gaze naturale
București-Oltenița.
Dl consilier, Ciprian-Florin CIOBANU, al treilea înscris la cuvânt, atrage atenția asupra formulării cu erori a
mesajelor postate de persoane din Primărie Șoldanu pe pafina de facebook.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, recunoaște că personal a postat mesajul și că din eroare a repetat aceeași
informație. Consideră important că informația a fost recepționată de comunitate.
Dl secretar, Traian HULEA, informează ședința că pagina de facebook nu este una oficială, dar este utilă
pentru transmiterea informațiilor având în vedere numărul mare de utilizatori ai acestui site de socializare.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, al patrulea înscris la cuvânt, prezintă Consiliului local Notificarea
înregistrată cu nr. 408/23.01.2018 prin care aduce la cunoștință intenția sa de a recupera o zi din concediul de
odihnă aferent anului 2018 și de a beneficia de o primă tranșă, de două zile, din concediul de odihnă pe anul
2019.
Dl secretar, Traian HULEA, al cincilea înscris la cuvânt, prezintă Consiliului local Citațiile Judecătoriei
Oltenița, respectiv Curții de Apel București, prin care ni se comunică faptul că am fost chemați în judecată de dl
Aurelian MARINCIU, la prima instanță cu acțiune în constatare privind obiectul clădirii Consum Coop Budești
situată pe strada Argeșului, nr.2, iar la cea de-a doua instanță cu acțiune în constatare și radierea din inventarul
domaniului public al comunei a terenului aferent clădirii Consum Coop Budești. Menționează că s-a emis un
Punct de vedere asupra acțiunii de pe rolul Curții de Apel București ce a fost transmis Consiliului județean
Călărași și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Solicită, de asemenea, Consiliului local
să ia act de Chemările în judecată și să se exprime dacă, pentru aceste procese, vor să beneficieze de apărare
juridică. Arată că nu poate reprezenta Consiliul local în aceste procese, neavând competența legală să o facă,
fiind licențiat în studii asministrative. Propune Consiliului local sa, pentru început să se depună la Curtea de
Apel București întâmpinare, pentru a beneficia, în timpul procesului și de posibilitatea de a mai administra probe
în apărare.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, al șaselea înscris la cuvânt,solicită executivului ca anunțurile postate
pe e-social să fie mai detaliate. Spre exemplu, nu se cunoaște cine din aparatul primarului primește cererile
pentru alimentare cu gaze naturale.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, aduce la cunoștință că se acordă asistență la întocmirea cererilor de personal al
Primăriei Șoldanu.
Dl secretar, Traian HULEA, dă detalii despre modul de calcul al volumului de gaze naturale necesar
consumului în gospodării, în funcție de numărul de aparate și de suprafața utilă.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, întreabă dacă pot depune cerere și persoane care sunt plecate în
străinătate.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, afirmă că și aceste persoane vor fi asistate pentru a putea depune solicitări.
Mai arată că au plecat fără a depune cereri doar persoanele cer nu știau ce suprafață utilă are construcția sau care
nu erau hotărâte asupra numărului de aparate.
Dna consilier, Alexandrina TRUȘCĂ, aduce la cunoștința Consiliului că cele două aparate de aer condiționat
montate la CMI au rezolvat problema încălzirii și dorește ca cele două bănci din sala de așteptare să fie înlocuite.
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Sunt prea vechi.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, va iniția prevedera sumei necesare achiziției de mobilier pentru sala de
așteptare în bugetul de anul acesta.
Dl consilier, Ion BUCUR, al șaptelea înscris la cuvânt, întreabă de ce nu a fost postat anunțul referitor la
cererile pentru gaze și pe site-ul primăriei, acesta fiind cel oficial, și solicită să fie postat.
Dl primar, Iulian GEAMBAȘU, informează că nu există obligativitatea postării acestui anunț și pe site-ul
Primăriei. Documentul postat are caracterul unui anunț public, acesta fiind semnat și parafat, deci asumat și
confirmat chiar de acțiunea de strângere de cereri.
Nemaifiind și alte înscrieri la cuvânt, după epuizarea problemelor înscrise pe ordinea de zi, dl preşedinte de
şedinţă, consilier local, Iulian CERNEA, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al
comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, din data de 23 ianuarie 2019 și mulțumește tuturor celor prezenţi pentru
participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi, data de 23 ianuarie 2019.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local, Iulian CERNEA
ÎNTOCMIT:
Secretar comuna Şoldanu,
Traian HULEA

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

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