ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 26.05.2016 in cadrul sedinței ordinare a Consiliului Local Mînăstirea
Sedința este deschisă de domnul Năstase Ion, secretarul comunei Mînăstirea, care arată
că prin Convocatorul nr. 3302/27.06.2016, emis de secretar coform art. 117, lit. f) din Legea
215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată

a fost

convocat Consiliul Local in sedința extraordinară.
Secretarul comunei Mînăstirea face prezența nominală si arată că prin participarea la
sedință a unui numar de 15 consilieri față de 15 în evidență sedința este legal constituită.
Secretarul comunei Mînăstirea, in conformitate cu prevederile art. 42, alin. (5) din Legea
215/2001, republicată modificată și completată, supune la vot procesul-verbal din sedința
anterioară, ce a fost pus la dispoziția consilierilor in timp util pentru a lua la cunostință de cele
consemnate.
Nu există obiecții fata de cele consemnate in procesul-verbal și acesta este votat pentru
de toți cei 15 consilieri prezenți și este semnat in fața ședinței de persoanele îndreptățite.
Președintele de sedință, domnul Căpraru Valerică, ales pentru o perioadă de trei luni
începând cu luna iunie 2016, dă citire proiectului ordinii de zi atragând atenția că acesta nu
poate fi schimbat, conform art. 43 din Legea 215/2001, republicată modificată și completată,
decât cu probleme urgente.
Ia cuvântul domnul consilier Lupșeneanu Niculae, care arată că nu este de acord cu
dezbaterea ordinii de zi deoarece proiectele de hotărâre nu au fost supuse dezbaterii comisiilor
de specialitate din cadrul Consiliului Local. Secretarul Comunei Mînăstirea explică celor prezenți
că, așa cum este consemnat în procesul verbal al ședinței din data de 24.06.2016, comisiile de
specialitate constituite în ședința din data de 24.06.2016 nu au ales un câte un președinte și un
secretar, acest lucru figurând pe ordinea de zi a ședinței de astăzi, urmând ca proiectele de
hotărâre viitoare să fie dezbătute de comisiile de specialitate. Domnul consilier Lupșeneanu
Niculae declară că se va abține la votarea oricărui punct din ședința de astăzi.
Secretarul comunei Mînăstirea aduce la cunostința celor prezenți că au aparut unele
probleme urgente și propune adăugarea la ordinea de zi a următorului proiect de hotărâre:
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Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între comuna
Mînăstirea și Parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie în vederea realizării proiectului
“CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE IMOBIL, RESTAURARE SI CONSERVARE
FRESCA INTERIOARA, RESTAURARE MOBILIER LA BISERICA ,,SF. MARE MUCENIC
DIMITRIE``(C1), AMENAJARE INCINTA, CONSTRUIRE CORP ANEXA (C2), REALIZARE
INSTALATII ELECTRICE SI TERMICE, INSTALATIE DE ILUMINAT ARHITECTURAL SI
AMBIENTAL, REFACERE IMPREJMUIRE”;



Proiect de hotărâre privind aderarea Consiliului Local Mînăstirea la Organizația
Utilizatorilor de Apă pentru Irigații SPP2a+3a Mînăstirea;



Desemnarea unei persoane care să reprezinte Consiliul Local Mînăstirea în cadrul
Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic Matei Basarab Mînăstirea.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi, proiect care este votat “pentru“ de 14 consilieri
prezenți și 1 abținere, față de 15 in evidență.

1. Alegerea președinților și secretarilor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Mînăstirea;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016;
3. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Extindere retea de canalizare si
stație de epurare în comuna Mînăstirea, județul Călărași”;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţii “Extindere reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Mînăstirea, judeţul
Călăraşi”;
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei pentru vinderea coasei a II-a de lucernă din
islazul comunal;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între comuna
Mînăstirea și Parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie în vederea realizării proiectului
“CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE IMOBIL, RESTAURARE SI CONSERVARE
FRESCA INTERIOARA, RESTAURARE MOBILIER LA BISERICA ,,SF. MARE MUCENIC
DIMITRIE``(C1), AMENAJARE INCINTA, CONSTRUIRE CORP ANEXA (C2), REALIZARE
INSTALATII ELECTRICE SI TERMICE, INSTALATIE DE ILUMINAT ARHITECTURAL SI
AMBIENTAL, REFACERE IMPREJMUIRE”;

7. Proiect de hotărâre privind aderarea Consiliului Local Mînăstirea la Organizația
Utilizatorilor de Apă pentru Irigații SPP2a+3a Mînăstirea;
8. Desemnarea unei persoane care să reprezinte Consiliul Local Mînăstirea în cadrul
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Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic Matei Basarab Mînăstirea.
DIVERSE
Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre inscrise pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre nr. 1
Președintele de ședință invită consilierii prezenți să propună și să voteze, pe comisii de
specialitate, câte un președinte și un secretar.
1. Comisia juridică şi de disciplină:
Domnul consilier Nicolae Marin propune președinte de comisie pe domnul consilier
Căpraru Valerică, iar secretar de comisie pe domnul Gingașu Valentin Bogdan, ambii fiind
de acord. Se supune la vot propunerea făcută care este votată de toți cei 5 consilieri membri
ai comisiei.
2. Comisia de agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului
şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Domnul consilier Mocănașu Dumitru propune președinte de comisie pe domnul
consilier Lupșeneanu Niculae, iar secretar de comisie pe domnul Stancu Tudorel, ambii
fiind de acord. Se supune la vot propunerea făcută care este votată cu 4 voturi “pentru” și 1
abținere de către cei 5 consilieri membri ai comisiei.
3. Comisia de învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte,
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport
Doamna consilier Voicu Mariana propune președinte de comisie pe domnul consilier
Stamelatos Gheorghe, iar domnul consilier Țigănilă Alexandru propune secretar de comisie
pe doamna Voicu Mariana, ambii fiind de acord. Se supune la vot propunerea făcută care
este votată de toți cei 5 consilieri membri ai comisiei.
Astfel, președinții, respectiv secretarii comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Mînăstirea au fost stabiliți după cum urmează:
1. Comisia juridică şi de disciplină:


Căpraru Valerică - președinte



Gingașu Valentin Bogdan – secretar
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2. Comisia de agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului
şi urbanism, protecţia mediului şi turism:


Lupșeneanu Niculae - președinte



Stancu Tudorel – secretar

3. Comisia de învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte,
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport:


Stamelatos Gheorghe - președinte



Voicu Mariana - secretar

Proiectul de hotărâre nr. 2
Președintele de sedință dă citire raportului de specialitate al compartimentului financiarcontabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mînăstirea și proiectului de
hotărâre inițiat de primar prin care se solicită aprobarea rectificarea bugetului local pe anul 2016.
Domnul primar al comunei Mînăstirea prezintă celor prezenți care sunt obiectivele ce se dorește
a fi realizate cu sumele ce fac obiectul rectificării de buget.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 1/27.06.2016 care, cu 11
voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă” și 1 abținere față de 15 consilieri prezenți și 15 în evidență,
devine hotărârea nr. 58/30.06.2016.
Proiectul de hotărâre nr. 3
Președintele de sedință dă citire raportului de specialitate al compartimentului fonduri
europene din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mînăstirea și proiectului de
hotărâre inițiat de domnul primar prin care se solicită implementarea proiectului „Extindere retea
de canalizare si statie de epurare in comuna Minastirea, judetul Calarasi”.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 2/27.06.2016 care, 13
voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” și 1 abținere față de 15 consilieri prezenți și 15 în evidență,
devine hotărârea nr. 59/30.06.2016.
Proiectul de hotărâre nr. 4
Președintele de sedință dă citire raportului de specialitate al compartimentului fonduri europene
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mînăstirea și proiectului de hotărâre
inițiat de domnul primar prin care se solicită aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
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obiectivul de investiţii “Extindere reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Mînăstirea,
judeţul Călăraşi”
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 3/27.06.2016 care, 13
voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” și 1 abținere față de 15 consilieri prezenți și 15 în evidență,
devine hotărârea nr. 60/30.06.2016.
Proiectul de hotărâre nr. 5
Președintele de sedință dă citire raportului de specialitate al compartimentului fonduri
europene din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mînăstirea și proiectului de
hotărâre inițiat de domnul primar prin care se solicită stabilirea taxei pentru vinderea coasei a IIa de lucernă din islazul communal.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 4/27.06.2016 care, 11
voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă” și 1 abținere față de 15 consilieri prezenți și 15 în evidență,
devine hotărârea nr. 61/30.06.2016.
Proiectul de hotărâre nr. 6
Președintele de sedință dă citire raportului de specialitate al compartimentului fonduri
europene din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mînăstirea și proiectului de
hotărâre inițiat de domnul primar prin care se solicită privind aprobarea încheierii Acordului de
parteneriat între comuna Mînăstirea și Parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie în vederea
realizării proiectului “CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE IMOBIL, RESTAURARE SI
CONSERVARE FRESCA INTERIOARA, RESTAURARE MOBILIER LA BISERICA ,,SF. MARE
MUCENIC DIMITRIE``(C1), AMENAJARE INCINTA, CONSTRUIRE CORP ANEXA (C2), REALIZARE
INSTALATII ELECTRICE SI TERMICE, INSTALATIE DE ILUMINAT ARHITECTURAL SI AMBIENTAL,
REFACERE IMPREJMUIRE”.

Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 5/28.06.2016 care, 14
voturi „pentru”, și 1 abținere față de 15 consilieri prezenți și 15 în evidență, devine hotărârea nr.
62/30.06.2016.

Proiectul de hotărâre nr. 7
Președintele de sedință dă citire raportului de specialitate al viceprimarului comunei
Mînăstirea și proiectului de hotărâre inițiat de domnul primar prin care se solicită privind
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aderarea Consiliului Local Mînăstirea la Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații
SPP2a+3a Mînăstirea
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 6/28.06.2016 care, 13 voturi
„pentru”, 1 vot „împotrivă” și 1 abținere față de 15 consilieri prezenți și 15 în evidență, devine
hotărârea nr. 63/30.06.2016.

Proiectul de hotărâre nr. 8
Primarul comunei Mânăstirea pune în discuție Adresa nr. 1274/30.06.2014 prin care
Liceul Tehnologic Matei Basarab Mînăstirea solicită desemnarea unei persoane care să
reprezinte Consiliul Local Mînăstirea în cadrul Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic
Matei Basarab Mînăstirea.
Președintele de ședință solicită propuneri. Domnul consilier Stamelatos Gheorghe
propune pe domnul Gingașu Valentin Bogdan care însă refuză. Domnul Ilie Ștefan propune pe
domnul Veșteman Vasile. Nefiind alte propuneri, se supun la vot propunerea domnului Ilie Ștefan
care este votată cu 13 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” și 1 abținere față de 15 consilieri
prezenți și 15 în evidență
Având în vedere voturile obținute, persoana desemnată să reprezinte Consiliul Local
Mînăstirea în cadrul Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic Matei Basarab Mînăstirea
este Veșteman Vasile.

DIVERSE
Nu sunt discuții la acest punct.
Președintele de sedință întreabă dacă mai sunt probleme de discutat și, nemaifiind
solicitări declară ședința închisă și mulțumește pentru participare.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Căpraru Valerică

SECRETAR,
Năstase Ion
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