ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 29 mai 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.188/24.05.2019 și
prin Convocatorul nr.3002/24.05.2019.
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 dna Angela-Camelia BUȘTĂ,
inspector în compartimentul financiar-contabil al aparatului de specialitate al primarului comunei Șoldanu.
Ținând seama de dispoziţiile art.42 alin.(3) şi 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 19 aprilie 2019.
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 19 aprilie 2019, președintele de ședință ales pentru lunile aprilie, mai și iunie
2019, dl Iulian MARIN, solicită consiliului să-și exprime votul, iar în urma votului, constată că procesul-verbal este
aprobat cu votul pentru al 12 consilieri, 1 abținere (Vasile VIȘAN) 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 aprilie 2019, dl consilier, Iulian MARIN și de secretarul comunei.
În continuare, dl viceprimar, Iulian MARIN, în absența dlui primar, Iulian GEAMBAȘU, dă citire proiectului
ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 29 mai 2019:
I. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea domeniilor de activitate și a condițiilor
în care se pot institui taxe speciale la comuna Șoldanu, județul Călărași;
II. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor taxe speciale la comuna Șoldanu, județul Călărași, pentru anul fiscal
2019;
III. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2019 la comuna
Șoldanu, județul Călărași;
IV. Proiect de hotărâre aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2019;
V. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar pe anul 2018 al comunei Șoldanu, judeţul
Călăraşi;
VI. Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării utilității publice pentru obiectivul „Teren sport sintetic
multifuncțional în satul Negoești, comuna Șoldanu, județul Călărași” și aprobarea schimbării destinației unei
suprafețe de spațiu verde în vederea realizării lucrării de utilitate publică;
VII. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
,,Construire teren sport sintetic multifuncţional” în cadrul comunei Şoldanu, satului Negoeşti, judetul
Călăraşi, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Șoldanu nr.19 din 30 aprilie 2016;
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VIII. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unui număr de 57 de posturi de asistenţi personali ai
persoanelor cu handicap pentru anul 2019 la comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi,
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 și de raportul de specialitate al
compartimentului funcțional al aparatului de specialitate al primarului comunei Șoldanu:
IX. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru EXPLOATARE AGREGATE
MINERALE DIN BAZINUL DE NISIP, KM 19+750 – KM 21+000 + STAȚIE DE SORTARE
AGREGATE MINERALE, în extravilanul comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, având Carte Funciară
nr.21346.
Respectând dispoziţiile art.43 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată,
modificată şi completată, dl viceprimar, Iulian MARIN, pentru primarul comunei Șoldanu, supune votului
membrilor Consiliului local suplimentarea ordinii de zi, constată că a fost aprobată cu 12 voturi pentru, 1 abținere
(Vasile VIȘAN) și 0 voturi împotrivă, apoi solicită Consiliului local exprimarea votului pentru ordinea de zi
suplimentată și constată că că a fost aprobat cu 12 voturi pentru, 1 abținere (Vasile VIȘAN) și 0 voturi împotrivă,
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 aprilie, mai și iunie 2019, dl consilier, Iulian MARIN, 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 aprilie, mai și iunie 2019, dl consilier, Iulian
MARIN, abordează punctul I al ordinii de zi suplimentată: aprobarea Regulamentului privind stabilirea domeniilor
de activitate și a condițiilor în care se pot institui taxe speciale la comuna Șoldanu, județul Călărași, solicitând cu
acest prilej prezentarea documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, pentru primarul comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, inițiatorul Proiectului de
hotărâre, prezintă plenului Consiliului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr.2314/19.04.2019 prin care

propune aprobarea Regulamentului privind stabilirea domeniilor de activitate și a condițiilor în care se pot
institui taxe speciale la comuna Șoldanu, județul Călărași.
În continuare dl viceprimar, Iulian MARIN, pentru primarul comunei Șoldanu, prezintă Proiectul de hotărâre
nr.2313/19.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019 al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, apoi
Raportul de specialitate nr.3031/27.05.2019, elaborat de compartimentul financiar-contabil, referitor la aprobarea
Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea domeniilor de activitate și a condițiilor
în care se pot institui taxe speciale la comuna Șoldanu, județul Călărași, 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. 3093/29.05.2019, 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 administraţei 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. 3104/29.05.2019, 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 administraţei publice locale nr.215/2001 republicată, modificată şi completată.
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Se înscrie la cuvânt dna Marijana BOTEA, președintele comisiei de specialitate pentru învăţământ,
sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, care
dă citire Raportului de avizare înregistrat sub nr. 3115/29.05.2019, 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 administraţei publice locale nr.215/2001 republicată, modificată şi completată.
În continuare, preşedintele de şedinţă ales pentru lunile aprilie, mai și iunie 2019, dl consilier, Iulian MARIN,
solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Nefiind amendamente, discuţii sau propuneri, dl Iulian MARIN, președintele de ședință, supune la vot proiectul
de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea domeniilor de activitate și a condițiilor în care se
pot institui taxe speciale la comuna Șoldanu, județul Călărași și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului
local al comunei Șoldanu nr.17/29.05.2019 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 MARIN, propune să se treacă la punctul II al ordinii de zi
suplimentată: aprobarea unor taxe speciale la comuna Șoldanu, județul Călărași, pentru anul fiscal 2019, solicitând
cu acest prilej prezentarea documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, pentru primarul comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, inițiatorul Proiectului de
hotărâre prezintă plenului Consiliului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1648/22.03.2019, elaborat de
primarul comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea unor taxe speciale la comuna Șoldanu, județul Călărași,
pentru anul fiscal 2019.
În continuare dl viceprimar, Iulian MARIN, pentru primarul comunei Șoldanu, prezintă Proiectul de hotărâre
nr.1647/22.03.2019 privind aprobarea unor taxe speciale la comuna Șoldanu, județul Călărași, pentru anul fiscal
2019, apoi Raportul de specialitate nr. 3032/27.05.2019, elaborat de dna inspector, Lavinia NEGOIȚĂ și dna
referent, Tudora ZAMFIR, ambele din compartimentul financiar-contabil 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. 3094/29.05.2019, 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. 3105/29.05.2019, 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. 3116/29.05.2019, 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 MARIN, președintele de ședință ales pentru lunile aprilie, mai și iunie 2019,
solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl consilier, Vasile VIȘAN, arată că are un interes personal în stabilirea cuantumului acestor taxe, care
contravine interesului general și solicită să nu participe la deliberarea și aprobarea hotărârii.
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Dl președinte de ședință, Iulian MARIN, încuviințează dlui consilier, Vasile VIȘAN, părăsirea sălii de
ședință.
Dl consilier, Ion BUCUR, întreabă dacă s-a aplicat o astfel de taxă până acum.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, precizează că, până acum s-a taxat doar contravaloarea plăcuțelor de înregistrare,
în valoare de 25 lei.
Dl consilier, Ion BUCUR, întreabă dacă a existat până acum o taxă de radiere.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, confirmă că nu a fost aprobată o astfel de taxă și că această propunere e nouă.
Nemaifiind amendamente, alte propuneri sau alte discuţii, dl Iulian MARIN, președintele de ședință, supune la
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea unor taxe speciale la comuna Șoldanu, județul Călărași, pentru anul
fiscal 2019 și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.18/29.05.2019 cu 10
voturi pentru, 2 abțineri (Ion BUCUR și Ciprian-Florin CIOBANU) și 0 voturi împotrivă din totalul de 12
consilieri locali prezenţi în sală, din 13 consilieri în funcție care compun Consiliul local.
În continuare, după ce invită pe dl consilier, Vasile VIȘAN, să revină în sala de ședințe, preşedintele de şedinţă,
dl Iulian MARIN, propune să se treacă la punctul III al ordinii de zi suplimentată: aprobarea Programului anual de
achiziții publice pentru anul 2019 la comuna Șoldanu, județul Călărași, solicitând cu acest prilej prezentarea
documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, pentru primarul comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, inițiatorul Proiectului de
hotărâre prezintă plenului Consiliului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2645/08.05.2019, elaborat de
primarul comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2019 la
comuna Șoldanu, județul Călărași.
În continuare dl viceprimar, Iulian MARIN, pentru primarul comunei Șoldanu, prezintă Proiectul de hotărâre
nr.2644/08.05.2019 privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2019 la comuna Șoldanu,
județul Călărași, apoi Raportul de specialitate nr. 3038/28.05.2019, elaborat de dl Iulian MARIN, viceprimarul
comunei Șoldanu și dl Dănuț-George-Mădălin STANCIU, expert în compartimentul dezvoltare comunitară, din
aparatul 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. 3095/29.05.2019, 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. 3106/29.05.2019, 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. 3117/29.05.2019, 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 MARIN, președintele de ședință ales pentru lunile aprilie, mai și iunie 2019,
solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
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Nefiind amendamente, discuţii sau propuneri, dl Iulian MARIN, președintele de ședință, supune la vot proiectul
de hotărâre privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2019 la comuna Șoldanu, județul
Călărași și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.19/29.05.2019 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 MARIN, propune să se treacă la punctul IV al ordinii de zi
suplimentată: aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2019, solicitând cu
acest prilej prezentarea documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, pentru primarul comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, inițiatorul Proiectului de
hotărâre prezintă plenului Consiliului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2818/14.05.2019, elaborat de dl
primar, Iulian GEAMBAȘU, prin care propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei Șoldanu, judeţul
Călăraşi, pe anul 2019.
În continuare dl viceprimar, Iulian MARIN, pentru primarul comunei Șoldanu, prezintă Proiectul de hotărâre
nr.2817/14.05.2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul
2019, apoi Raportul de specialitate nr. 2977/23.05.2019, elaborat de dna Angela-Camelia Buștă, ispector în
compartimentul financiar-contabil 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. 3096/29.05.2019, 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. 3107/29.05.2019, 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. 3118/29.05.2019, 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 aprilie, mai și iunie 2019, dl consilier, Iulian MARIN, dă
cuvântul dnei Angela-Camelia BUȘTĂ, inspector în compartimentul financiar-contabil al aparatului de specialitate
al primarului comunei Șoldanu, care prezintă detaliat și explicit anexa la proiectul de hotărâre, apoi solicită
consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Nefiind amendamente, discuţii sau propuneri, dl Iulian MARIN, președintele de ședință, supune la vot proiectul
de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2019 și
constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.20/29.05.2019 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 MARIN, propune să se treacă la punctul V al ordinii de zi
suplimentată: aprobarea utilizării excedentului bugetar pe anul 2018 al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi,
propunând prezentarea documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
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Dl viceprimar, Iulian MARIN, pentru primarul comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, inițiatorul
Proiectului de hotărâre prezintă plenului Consiliului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2696/09.05.2019,
elaborat de dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prin care propune aprobarea utilizării excedentului bugetar pe anul 2018
al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi.
În continuare dl viceprimar, Iulian MARIN, pentru primarul comunei Șoldanu, prezintă Proiectul de hotărâre nr.
2695/09.05.2019 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar pe anul 2018 al comunei Șoldanu, judeţul
Călăraşi, apoi Raportul de specialitate nr. 2978/23.05.2019, elaborat de dna Angela-Camelia Buștă, ispector în
compartimentul financiar-contabil 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. 3097/29.05.2019, 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. 3108/29.05.2019, 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. 3119/29.05.2019, 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 aprilie, mai și iunie 2019, dl consilier, Iulian MARIN, dă
cuvântul dnei Angela-Camelia BUȘTĂ, inspector în compartimentul financiar-contabil al aparatului de specialitate
al primarului comunei Șoldanu, care prezintă detaliat și explicit anexa la proiectul de hotărâre, apoi solicită
consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Dl consilier, Ion BUCUR, întreabă pentru ce proiecte se vor utiliza fondurile deblocate.
Dna inspector, Angela-Camelia BUȘTĂ, precizează că este vorba de contribuția Consiliului local la
implementarea proiectului în care Primăria comunei Șoldanu este partener: „Măsuri privind creșterea participării la
educație și prevenirea abandonului școlar”, pentru care a fost semnat Contractul de finanțare
nr.POCU/74/6/18/106886 din 08.05.2018 încheiat între Ministerul Fondurilor Europene și Asociația Centrul pentru
Legislație Nonprofit.
Dl consilier, Vasile VIȘAN, întreabă dacă suma propusă pentru achiziție buldoexcavator este în completarea
celei aprobată deja.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, confirmă că este vorba de o suplimentare a cheltuielilor.
Dl consilier, Ion BUCUR, întreabă dacă în suma de 4000 lei destinată cheltuielilor pentru mașini, echipamente și
utilaje, se regăsește și o suplimentare a cheltuielilor pentru achiziția autovehiculului.
Dna inspector, Angela-Camelia BUȘTĂ, confirmă că este prevăzută și o majorare a acestei cheltuieli.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, aduce la cunoștință că, din cauza refuzului dealerului Dacia de a posta pe site-ul
specializat de achiziții publice a produsului ce se intenționa a se achiziționa, Dacia Logan, vom fi nevoiți să
achiziționăm un alt autoturism, Skoda, respectînd limitele impuse de lege: mazim 18.000 euro și 1600 cmc.
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Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, întreabă dacă s-au prevăzut fonduri suplimentare pentru achiziția
unor noi lămpi și, dacă nu, ce soluții avem.
Dna inspector, Angela-Camerlia BUȘTĂ, precizează că nu a fost suplimentată valoarea de achiziție pentru
aceste produse, că au fost deja achizionate 55 de bucăți, că fondul de rulment poate fi utilizat numai pentru
cheltuieli de natura investițiilor și că, probabil, dacă se depășesc veniturile, vom putea rectifica și acete tipuri de
cheltuieli.
Nemaifiind amendamente, alte discuţii sau propuneri, dl Iulian MARIN, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar pe anul 2018 al comunei Șoldanu, judeţul
Călăraşi și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.21/29.05.2019 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 MARIN, propune să se treacă la punctul VI al ordinii de zi
suplimentată: aprobarea declarării utilității publice pentru obiectivul „Teren sport sintetic multifuncțional în satul
Negoești, comuna Șoldanu, județul Călărași” și aprobarea schimbării destinației unei suprafețe de spațiu verde în
vederea realizării lucrării de utilitate publică, propunând prezentarea documentelor care justifică inițierea proiectului
de hotărâre.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, pentru primarul comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, inițiatorul Proiectului de
hotărâre prezintă plenului Consiliului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2592/06.05.2019, elaborat de
primarul comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea declarării utilității publice pentru obiectivul „Teren sport
sintetic multifuncțional în satul Negoești, comuna Șoldanu, județul Călărași” și aprobarea schimbării destinației
unei suprafețe de spațiu verde în vederea realizării lucrării de utilitate publică.
În continuare dl viceprimar, Iulian MARIN, pentru primarul comunei Șoldanu, prezintă Proiectul de hotărâre nr.
2591/06.05.2019 privind aprobarea declarării utilității publice pentru obiectivul „Teren sport sintetic
multifuncțional în satul Negoești, comuna Șoldanu, județul Călărași” și aprobarea schimbării destinației unei
suprafețe de spațiu verde în vederea realizării lucrării de utilitate publică, apoi Raportul de specialitate nr.
3044/28.05.2019, elaborat de dl viceprimar, Iulian MARIN și dna Rodica PANAIT, inspector în aparatul 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. 3098/29.05.2019, 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. 3109/29.05.2019, 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. 3120/29.05.2019, 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 aprilie, mai și iunie 2019, dl consilier, Iulian MARIN, dă
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cuvântul dlui Traian HULEA, secretarul comunei Șoldanu, care prezintă detaliat și explicit scopul inițierii
proiectului de hotărâre, apoi solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului
de hotărâre iniţiat.
Neifiind amendamente, discuţii sau propuneri, dl Iulian MARIN, președintele de ședință, supune la vot proiectul
de hotărâre privind aprobarea declarării utilității publice pentru obiectivul „Teren sport sintetic multifuncțional în
satul Negoești, comuna Șoldanu, județul Călărași” și aprobarea schimbării destinației unei suprafețe de spațiu verde
în vederea realizării lucrării de utilitate publică și constată că a fost adoptată hotărârea Consiliului local al
comunei Șoldanu nr.22/29.05.2019 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 MARIN, propune să se treacă la punctul VII al ordinii de zi
suplimentată: aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Construire teren
sport sintetic multifuncţional” în cadrul comunei Şoldanu, satului Negoeşti, judetul Călăraşi, aprobați prin Hotărârea
Consiliului Local al comunei Șoldanu nr.19 din 30 aprilie 2016, propunând prezentarea documentelor care justifică
inițierea proiectului de hotărâre.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, pentru primarul comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU, inițiatorul Proiectului de
hotărâre prezintă plenului Consiliului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2613/07.05.2019, elaborat de dl
primar, Iulian GEAMBAȘU, prin care propune aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiții ,,Construire teren sport sintetic multifuncţional” în cadrul comunei Şoldanu, satului
Negoeşti, judetul Călăraşi, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Șoldanu nr.19 din 30 aprilie 2016.
În continuare dl viceprimar, Iulian MARIN, pentru primarul comunei Șoldanu, prezintă Proiectul de hotărâre nr.
2612/07.05.2019 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
,,Construire teren sport sintetic multifuncţional” în cadrul comunei Şoldanu, satului Negoeşti, judetul Călăraşi,
aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Șoldanu nr.19 din 30 aprilie 2016, apoi Raportul de
specialitate nr. 3039/28.05.2019, elaborat de dna Angela-Camelia BUȘTĂ, ispector în compartimentul financiarcontabil și dl Dănuț-George-Mădălin STANCIU, expert în compartimentul dezvoltare comunitară, din aparatul 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. 3099/29.05.2019, 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. 3110/29.05.2019, 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. 3121/29.05.2019, 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 aprilie, mai și iunie 2019, dl consilier, Iulian MARIN,
solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
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Nefiind amendamente, discuţii sau propuneri, dl Iulian MARIN, președintele de ședință, supune la vot proiectul
de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Construire
teren sport sintetic multifuncţional” în cadrul comunei Şoldanu, satului Negoeşti, judetul Călăraşi, aprobați prin
Hotărârea Consiliului Local al comunei Șoldanu nr.19 din 30 aprilie 2016 și constată că a fost adoptată hotărârea
Consiliului local al comunei Șoldanu nr.23/29.05.2019 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 MARIN, propune să se treacă la punctul VIII al ordinii de zi
suplimentată: aprobarea înființării unui număr de 57 de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap
pentru anul 2019 la comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi, propunând prezentarea documentelor care justifică inițierea
proiectului de hotărâre.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, inițiatorul Proiectului de hotărâre prezintă plenului Consiliului local Referatul de
aprobare înregistrat sub nr.2535/03.05.2019, elaborat de dl viceprimar, Iulian MARIN, pentru primarul comunei
Șoldanu, prin care propune aprobarea înființării unui număr de 57 de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu
handicap pentru anul 2019 la comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi.
În continuare dl viceprimar, Iulian MARIN, prezintă Proiectul de hotărâre nr. 2534/03.05.2019 privind aprobarea
înființării unui număr de 57 de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2019 la comuna
Șoldanu, judeţul Călăraşi, apoi Raportul de specialitate nr. nr.3033/27.05.2019, elaborat de dl Traian HULEA,
secretarul comunei Șoldanu și dna Iuliana STANCU-MARINCIU, consilier în compartimentul asistență socială 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. 3100/29.05.2019, 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. 3111/29.05.2019, 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. 3123/29.05.2019, 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 aprilie, mai și iunie 2019, dl consilier, Iulian MARIN,
solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Nefiind amendamente, discuţii sau propuneri, dl Iulian MARIN, președintele de ședință, supune la vot proiectul
de hotărâre privind aprobarea înființării unui număr de 57 de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu
handicap pentru anul 2019 la comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi și constată că a fost adoptată hotărârea
Consiliului local al comunei Șoldanu nr.24/29.05.2019 cu 12 voturi pentru, 1 abținere (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 Iulian MARIN, propune să se treacă la punctul IX al ordinii de zi
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suplimentată: aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru EXPLOATARE AGREGATE MINERALE DIN
BAZINUL DE NISIP, KM 19+750 – KM 21+000 + STAȚIE DE SORTARE AGREGATE MINERALE, în
extravilanul comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, având Carte Funciară nr.21346, propunând prezentarea
documentelor care justifică inițierea proiectului de hotărâre.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, inițiatorul Proiectului de hotărâre pentru primarul comunei Șoldanu, Iulian
GEAMBAȘU, prezintă plenului Consiliului local Referatul de aprobare înregistrat sub nr.3064/28.05.2019, elaborat
de dl viceprimar, Iulian MARIN, pentru primarul comunei Șoldanu, prin care propune aprobarea Planului
Urbanistic Zonal pentru EXPLOATARE AGREGATE MINERALE DIN BAZINUL DE NISIP, KM 19+750 – KM
21+000 + STAȚIE DE SORTARE AGREGATE MINERALE, în extravilanul comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi,
având Carte Funciară nr.21346.
În continuare dl viceprimar, Iulian MARIN, pentru primarul comunei Șoldanu, prezintă Proiectul de hotărâre nr.
3063/28.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru EXPLOATARE AGREGATE MINERALE
DIN BAZINUL DE NISIP, KM 19+750 – KM 21+000 + STAȚIE DE SORTARE AGREGATE MINERALE, apoi
Raportul de specialitate nr. nr.3072/29.05.2019, elaborat de dl viceprimar, Iulian MARIN și dna Rodica

PANAIT, inspector în compartimentul urbanism, cadastru și agricultură 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. 3101/29.05.2019, 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. 3112/29.05.2019, 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. 3122/29.05.2019, 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 aprilie, mai și iunie 2019, dl consilier, Iulian MARIN,
solicită consilierilor locali înscrierea la cuvânt pentru dezbaterea în plen a proiectului de hotărâre iniţiat.
Nefiind amendamente, alte discuţii, sau propuneri, dl Iulian MARIN, președintele de ședință, supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru EXPLOATARE AGREGATE
MINERALE DIN BAZINUL DE NISIP, KM 19+750 – KM 21+000 + STAȚIE DE SORTARE AGREGATE
MINERALE, în extravilanul comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, având Carte Funciară nr.21346 și constată că a fost
adoptată hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.25/29.05.2019 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.
Epuizându-se ordinea de zi aprobată, preşedintele de şedinţă, dl Iulian MARIN, 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 Ionel TĂNASE, Valeriu MUSTĂȚEA și Ciprian-Florin CIOBANU, apoi dă cuvântul primului înscris.
Dl consilier, Ionel TĂNASE, primul înscris la cuvânt, solicită executivului ca, la următoarea ședință a
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Dl consilier, Valeriu MUSTĂȚEA, al doilea înscris la cuvânt, dorește să fie informat despre ce măsuri se vor lua
pentru curățarea podului peste râul Argeș.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, amintește că podul nu mai este în inventarul comunei Șoldanu și arată că se vor
face demersuri pentru întreținere.
Dl consilier, Ciprian-Florin CIOBANU, al treilea înscris la cuvânt, atrage atenția că nu este cosită iarba pe
spațiile verzi aferente DN4 și propune să fie activați beneficiarii de ajutor social pentru acest scop.
Dl viceprimar, Iulian MARIN, arată că se cosește cu un singur om și că, ploile căzute și desele întreruperi au
îngreunat acțiunea. Nu poate pretinde oricărui beneficiar de ajutor social obligat să presteze ore de muncă, să
lucreze cu motocoasa, e prea riscant.
Nemaifiind și alte înscrieri la cuvânt, după epuizarea problemelor înscrise pe ordinea de zi, dl preşedinte de
şedinţă, consilier local, Iulian MARIN, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei
Șoldanu, judeţul Călăraşi, din data de 29 mai 2019 și mulțumește tuturor celor prezenţi pentru participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi, data de 29 mai2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local, Iulian MARIN
ÎNTOCMIT:
Secretar comuna Şoldanu,

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

Traian HULEA

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