ROMANIA
JUDETUL CALARASI
COMUNA MINASTIREA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 22.01.2016 in cadrul sedintei de indata a Consiliului Local Minastirea
Sedinta este deschisa de domnul Nastase Ion, secretarul comunei Minastirea care arata ca
prin convocatorul nr. 347/21.01.2016, emis de secretar coform art. 85, alin. (1), lit. f din Legea
215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata a fost convocat
Consiliul Local in sedinta de indata.
Secretarul comunei Minastirea face prezenta nominala si arata ca prin participarea la sedinta
a unui numar de 15 consilieri fata de 15 in evidenta, sedinta este legal constituita.
Secretarul comunei Minastirea in conformitate cu prevederile art. 43, alin. (6) din Legea
215/2001, republicata

modificata si completata

supune la vot procesul-verbal din sedinta

anterioara ce a fost pus la dispozitia consilierilor in timp util pentru a lua la cunostinta de cele
consemnate.
Nu exista obiectii fata de cele consemnate in procesul-verbal si acesta este votat pentru de
toti cei 15 consilieri prezenti si este semnat in fata sedintei de persoanele indreptatite.
Presedintele de sedinta domnul Oprea Gheorghe, ales pentru o perioada de trei luni
incepând cu luna octombrie 2015, da citire proiectului ordinii de zi atragind atentia ca acesta nu
poate fi schimbat, conform art. 43 din Legea 215/2001, republicata modificata si completata, decat
cu probleme urgente.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi, completat, proiect care este votat pentru de toti
cei 15 consilieri prezenti fata de 15 in evidenta.
1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor ce aparțin
domeniului public al comunei Mînăstirea;
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 42/26.10.2015 de
implementare proiectului „Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna
Mînăstirea, județul Călărași”
Se trece la dezbaterea proiectului de hotarire inscris pe ordinea de zi.

Proiectul de hotarare nr. 1
Presedintele de sedinta da citire raportului compartimentului proiecte europene din cadrul
aparatului propriu de specialitate al primarului, si proiectului de hotarare initiat de primar, prin care
se solicita modificarea și completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei
Mînăstirea;
Nefiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare nr. 1/21.01.2016 care, cu 15 voturi
pentru, fata de 15 consilieri prezenti si 15 in evidenta, devine Hotararea nr. 2/22.01.2016.
Proiectul de hotarare nr. 2
Presedintele de sedinta da citire raportului compartimentului proiecte europene din cadrul
aparatului propriu de specialitate al primarului, si proiectului de hotarare initiat de primar, prin care
se solicita modificarea și completarea HCL nr. 42/26.10.2015 de implementare proiectului
„Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Mînăstirea, județul Călărași”
Nefiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare nr. 2/21.01.2016 care, cu 15 voturi
pentru, fata de 15 consilieri prezenti si 15 in evidenta, devine Hotararea nr. 3/22.01.2016.
Presedintele de sedinta intreaba daca mai sint probleme de discutat si nemaifiind solicitari
declara sedinta inchisa si multumeste pentru participare.
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