ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 31.08.2016 in cadrul sedinței ordinare a Consiliului Local Mînăstirea
Sedința este deschisă de domnul Năstase Ion, secretarul comunei Mînăstirea care arată
că prin convocatorul nr. 4176/24.08.2016, 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 12 consilieri față de 15 în funcție 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 12 consilieri prezenți.
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.
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 aprobarea inițierii concesionării prin licitație publică a suprefeței de
72437 m2 teren categoria ape stătătoare (bazinele 2 și 3) - Privalul Scoiceni, bun ce
aparține domeniului public al comunei Mînăstirea



Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016;



Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie
“Extindere reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Mînăstirea, judeţul
Călăraşi”;

Se supune la vot proiectul ordinii de zi, proiect care este votat “pentru“ de toți cei 12 consilieri
prezenți, față de 15 în funcție:
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere a comunei Mînăstirea cu
comunele Chirnogi, Spanțov și Lehliu Sat, a contractului de consultanță în domeniul
bursier și a caietului de sarcini pentru achiziționarea de energie electrica în calitate de
consumator eligibil
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei pentru vinderea coasei a III-a de lucernă din
islazul comunal;
3. 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” in vederea accesării fondurilor guvernamentale din Programul Naţional de
Dezvoltare Locala.
4. Proiect de hotărâre privind rezilierea unor contracte de atribuire a terenurilor pentru
construirea de locuințe proprietate personală.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
Consiliului Local Mînăstirea.
6. Proiect de hotărâre aprobarea inițierii concesionării prin licitație publică a suprefeței de
72437 m2 teren categoria ape stătătoare (bazinele 2 și 3) - Privalul Scoiceni, bun ce
aparține domeniului public al comunei Mînăstirea
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie
“Extindere reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Mînăstirea, judeţul
Călăraşi”;
DIVERSE
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 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 aprobarea contractului de
asociere a comunei Mînăstirea cu comunele Chirnogi, Spanțov și Lehliu Sat, a contractului de
consultanță în domeniul bursier și a caietului de sarcini pentru achiziționarea de energie
electrica în calitate de consumator eligibil.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 1/21.07.2016 care, cu 12
voturi „pentru”, față de 12 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine hotărârea nr. 74/31.08.2016.
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Proiectul de hotărâre nr. 2
Președintele de sedință dă citire raportului de specialitate al al viceprimarului comunei
Mînăstirea și proiectului de hotărâre inițiat de domnul primar prin care se solicită stabilirea taxei
pentru vinderea coasei a III-a de lucernă din islazul comunal.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 2/21.07.2016 care, cu 12
voturi „pentru”, față de 11 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine hotărârea nr. 75/31.08.2016.
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 indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Extindere reţea de canalizare şi staţie de
epurare în comuna Mînăstirea, judeţul Călăraşi” in vederea accesării fondurilor guvernamentale
din Programul Naţional de Dezvoltare Locală.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 3/21.07.2016 care, cu 12
voturi „pentru”, față de 12 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine hotărârea nr. 76/31.08.2016.
Proiectul de hotărâre nr. 4
Președintele de sedință dă citire raportului de specialitate depus de comisia constituita in
baza Legii nr. 15/2003 și proiectului de hotărâre inițiat de domnul primar prin care se solicită
rezilierea unor contracte de atribuire a terenurilor pentru construirea de locuințe proprietate
personală.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 4/21.07.2016 care, cu 12
voturi „pentru”, față de 12 consilieri prezenți și 12 în funcție, devine hotărârea nr. 77/31.08.2016.
Proiectul de hotărâre nr. 5
Președintele de sedință dă citire raportului de specialitate al secretarului comunei
Mînăstirea și proiectului de hotărâre inițiat de domnul primar prin care se solicită aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Mînăstirea.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 5/21.07.2016 care, cu 12
voturi „pentru”, față de 12 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine hotărârea nr. 78/.07.2016.
Proiectul de hotărâre nr. 6
Președintele de sedință dă citire Cererii nr. 4268/29.08.2016 a domnului Ivan Viorel
Nicolae, prin care se solicită concesionarea Bazinulelor 2 și 3 din Privalului Scoiceni, raportului
de specialitate al domnului Ganea Rica, consilier urbanism si amenajarea teritoriului în cadrul
aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Mînăstirea și proiectului de hotărâre
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inițiat de primar prin care se solicită aprobarea inițierii concesionării prin licitație publică a
suprefeței de 72437 m2 teren categoria ape stătătoare (bazinele 2 și 3) - Privalul Scoiceni, bun
ce aparține domeniului public al comunei Mînăstirea.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 6/29.08.2016 care, cu 12
voturi „pentru”, față de 12 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine hotărârea nr. 79/31.07.2016.
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. 7/24.08.2016 care, cu 12
voturi „pentru”, față de 12 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine hotărârea nr. 80/31.08.2016.
Proiectul de hotărâre nr. 8
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 asigurării
cofinanţării obiectivului de investiţie “Extindere reţea de canalizare şi staţie de epurare în
comuna Mînăstirea, judeţul Călăraşi”.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 8/28.07.2016 care, cu 12
voturi „pentru”, față de 12 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine hotărârea nr. 81/31.08.2016.
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 ședință,
Căpraru Valerică

Secretar,
Năstase Ion
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