ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 29.07.2016 in cadrul sedinței ordinare a Consiliului Local Mînăstirea
Sedința este deschisă de domnul Năstase Ion, secretarul comunei Mînăstirea care arată
că prin convocatorul nr. 3701/21.07.2016, 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 ordinară.
Secretarul comunei Mînăstirea face prezența nominală si arată că prin participarea la
sedință a unui numar de 11 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 față de cele consemnate în procesul-verbal și acesta este votat pentru
de toți cei 11 consilieri prezenți.
Secretarul comunei Mînăstirea informează pe cei prezenți că, având în vedere absența
domnului consilier Căpraru Valerică, ales președinte de ședință la ședința din data de
24.06.2016, trebuie ales alt președinte de sedință. Domnul consilier Țigănilă Alexandru propune
pe domnul Stamelatos Gheorghe, iar domnul Lupșeneanu Niculae îl propune pe domnul Nicolae
Marin ca președinte de sedință pentru luna iulie. Nemaifiind alte propuneri, se supun la vot cele
facute și sunt votate după cum urmează:
Stamelatos Gheorghe – 7 voturi
Nicolae Marin – 2 voturi
Abțineri – 2
Președintele de sedință, domnul Stamelatos Gheorghe pentru luna iulie 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.
Secretarul comunei Mînăstirea aduce la cunostința celor prezenți că au aparut unele
probleme urgente și propune adăugarea la ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâre:


Proiect de hotărâre privind completarea Strategiei de Dezvoltare a Comunei Mînăstirea,
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județul Călărași


Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Mînăstirea nr.
34/31.03.2016 și a Hotărârii Consiliului Local Mînăstirea nr. 47/28.04.2016



Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016;



Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public
al comunei Mînăstirea;



Proiect de hotărâre privind desemnarea si mandatarea reprezentantului comunei
Mînăstirea în vederea exercitării atribuţiilor în Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare

Intercomunitară

de

Utilităţi

Publice

pentru

Serviciul

de

Salubrizare

“ECOMANAGEMENT SALUBRIS”;
Se supune la vot proiectul ordinii de zi, proiect care este votat “pentru“ de toți cei 11 consilieri
prezenți, față de 15 in evidență:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui serviciu de consultanță si
asistență și servicii de reprezentare juridică pentru UAT Mînăstirea, Consiliul Local și
Primarul comunei Mînăstirea;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de utilizare a microbuzelor de
transport școlar;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii proiectului „Racorduri la rețeaua de
canalizare, comuna Mînăstirea, județul Călăraşi”;
4. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Mînăstirea nr.
36/31.03.2016;
5. Proiect de hotărâre privind completarea Strategiei de Dezvoltare a Comunei Mînăstirea,
județul Călărași;
6. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Mînăstirea nr.
34/31.03.2016 și a Hotărârii Consiliului Local Mînăstirea nr. 47/28.04.2016;
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016;
8. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public
al comunei Mînăstirea;
9. Proiect de hotărâre privind desemnarea si mandatarea reprezentantului comunei
Mînăstirea în vederea exercitării atribuţiilor în Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare

Intercomunitară

de

Utilităţi

“ECOMANAGEMENT SALUBRIS”;
DIVERSE
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Publice

pentru

Serviciul

de

Salubrizare

Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre inscrise pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre nr. 1
Președintele de ședință dă citire raportului de specialitate depus de secretarul comunei
Mînăstirea și proiectului de hotărâre inițiat de domnul primar prin care se solicită aprobarea
achiziționării unui serviciu de consultanță si asistență și servicii de reprezentare juridică pentru
UAT Mînăstirea, Consiliul Local și Primarul comunei Mînăstirea
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 1/27.06.2016 care, cu 11
voturi „pentru”, față de 11 consilieri prezenți și 15 în evidență, devine hotărârea nr.
64/29.07.2016.
Proiectul de hotărâre nr. 2
Președintele de sedință dă citire raportului de specialitate al domnului Perca Constantin,
referent în cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Mînăstirea, cu atribuții
de coordonare a transportului de elevi și proiectului de hotărâre inițiat de domnul primar prin
care se solicită aprobarea Regulamentului de utilizare a microbuzelor de transport școlar.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 2/27.06.2016 care, cu 11
voturi „pentru”, față de 11 consilieri prezenți și 15 în evidență, devine hotărârea nr.
65/29.07.2016.
Proiectul de hotărâre nr. 3
Președintele de sedință dă citire raportului de specialitate al compartimentului fonduri
europene din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Mînăstirea și
proiectului de hotărâre inițiat de domnul primar prin care se solicită aprobarea iniţierii proiectului
„Racorduri la rețeaua de canalizare, comuna Mînăstirea, județul Călăraşi”
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 3/27.06.2016 care, cu 11
voturi „pentru”, față de 11 consilieri prezenți și 15 în evidență, devine hotărârea nr.
66/29.07.2016.
Proiectul de hotărâre nr. 4
Președintele de sedință dă citire raportului de specialitate al secretarului comunei
Mînăstirea și proiectului de hotărâre inițiat de domnul primar prin care se solicită revocarea
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Hotărârii Consiliului Local Mînăstirea nr. 36/31.03.2016.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 4/27.06.2016 care, cu 11
voturi „pentru”, față de 11 consilieri prezenți și 11 în evidență, devine hotărârea nr.
67/29.07.2016.
Proiectul de hotărâre nr. 5
Președintele de sedință dă citire raportului de specialitate al al al compartimentului fonduri
europene din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Mînăstirea și
proiectului de hotărâre inițiat de domnul primar prin care se solicită completarea Strategiei de
Dezvoltare a Comunei Mînăstirea, județul Călărași.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 5/28.07.2016 care, cu 11
voturi „pentru”, față de 11 consilieri prezenți și 11 în evidență, devine hotărârea nr.
68/29.07.2016.
Proiectul de hotărâre nr. 6
Președintele de sedință dă citire raportului de specialitate al secretarului comunei Mînăstirea,
Adresa nr. 2916/15.06.2016 a Instituției Prefectului Județului Călărași prin care se solicită
revocarea Hotărârilor Consiliului Local Mînăstirea nr. 34/31.03.2016 și. 47/28.04.2016, cererii de
chemare în judecată inițiată de Instituția Prefectului Județului Călărași prin care se solicită
anularea Hotărârilor Consiliului Local Mînăstirea nr. 34/31.03.2016 și. 47/28.04.2016 și
proiectului de hotărâre inițiat de domnul primar prin care se solicită revocarea Hotărârii
Consiliului Local Mînăstirea nr. 34/31.03.2016 și a Hotărârii Consiliului Local Mînăstirea nr.
47/28.04.2016.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 6/28.07.2016 care, cu 11
voturi „pentru”, față de 11 consilieri prezenți și 11 în evidență, devine hotărârea nr.
69/29.07.2016.
Proiectul de hotărâre nr. 7
Președintele de sedință dă citire raportului de specialitate al al al compartimentului
contabilitate din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Mînăstirea și
proiectului de hotărâre inițiat de domnul primar prin care se solicită rectificarea bugetului local pe
anul 2016.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 7/28.07.2016 care, cu 11
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voturi „pentru”, față de 11 consilieri prezenți și 11 în evidență, devine hotărârea nr.
70/29.07.2016.
Proiectul de hotărâre nr. 8
Președintele de sedință dă citire raportului de specialitate al al al compartimentului
urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului
comunei Mînăstirea, referatului nr. 14713/07.03.2016 precum și Încheierii de respingere nr.
5536/08.03.2016, emise de OCPI Călărași – BCPI Oltenița, prin care se respinge cererea
Consiliului Local Mînăstirea de intabulare a dreptului de proprietate în cartea funciară privind
imobilul Strada Pescarilor, situat în satul Sultana, motivul respingerii fiind înscrierea acestui
imobilul ca proprietate a S.C. OLTFISH S.R.L. și proiectului de hotărâre inițiat de domnul primar
prin care se solicită modificarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei
Mînăstirea prin radierea din Anexa la H.C.L. nr. 40/16.10.2015 a poziției nr. 118 – subpunctul
1.118 reprezentând Strada Pescarilor.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 8/28.07.2016 care, cu 11
voturi „pentru”, față de 11 consilieri prezenți și 11 în evidență, devine hotărârea nr.
71/29.07.2016.
Proiectul de hotărâre nr. 9
Președintele de sedință dă citire raportului de specialitate al al al compartimentului fonduri
europene din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Mînăstirea și
proiectului de hotărâre inițiat de domnul primar prin care se solicită desemnarea si mandatarea
reprezentantului comunei Mînăstirea în vederea exercitării atribuţiilor în Adunarea Generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Salubrizare
“ECOMANAGEMENT SALUBRIS”.
Domnul consilier Tudor Gheorghe propune ca reprezentant al comunei Mînăstirea în
vederea exercitării atribuţiilor în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Salubrizare “ECOMANAGEMENT SALUBRIS” pe primarul
comunei Mînăstirea, domnul Iancu Marian Mugurel.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 9/29.07.2016 care, cu 11
voturi „pentru”, față de 11 consilieri prezenți și 11 în evidență, devine hotărârea nr.
72/29.07.2016.
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DIVERSE
1. Se înscrie la cuvânt domnul consilier Lupșeneanu Niculae care arată că în urma
consultării Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local Mînăstirea, aprobat prin
HCl nr. 53/30.08.2012 și pus la dispoziția tuturor consilierilor împreună cu celelalte materiale la
data convocării la ședință de către secretarul comunei Mînăstirea, a constatat că acesta
necesită pe de o parte modificări, deoarece unele prevederi ale acestuia nu mai sunt de
actualitate, iar pe de altă parte este necesară adaptarea sa la nevoile de organizare și
funcționare a Consiliului Local Mînăstirea. Acesta propune în continuare ca, până la următoarea
ședință a Consiliului Local, domnii consilieri, împreună cu secretarul comunei Mînăstirea, să se
întrunească într-o ședință de lucru în care să se analizeze Regulamentul-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale, astfel încât acesta să poată face obiectul unui proiect de hotărâre
ce va fi supus aprobării într-o viitoare ședință. Secretarul comunei Mînăstirea declară că va pune
la dispoziția tuturor celor interesați, în timp util, atât Ordonanţa nr. 35/2002 (*actualizată*) pentru
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cât și alte acte
normative necesare realizării scopului propus.
2. Secretarul comunei Mînăstirea dă citire și supune analizei celor prezenți cererile
domnilor consilieri Căpraru Valerică, Gingașu Valentin Bogdan și Alexandru Rodica, prin care se
solicită ca absența acestora de la ședința de astăzi să fie considerată motivată. În urma
discuțiilor purtate, toți cei prezenți au convenit că absența celor de mai sus se datorează unor
probleme care nu suportau amânare și ca atare este motivată, neintrând sub incidența art. 9,
alin (2), lit. d) din Lege nr. 393/2004 (*actualizată*) privind Statutul aleşilor locali.
Președintele de sedință întreabă dacă mai sunt probleme de discutat și, nemaifiind
solicitări declară ședința închisă și mulțumește pentru participare.
Președinte de ședință,
Stamelatos Gheorghe

Secretar,
Năstase Ion
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