ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 29.09.2016 in cadrul sedinței ordinare a Consiliului Local Mînăstirea
Sedința este deschisă de domnul Năstase Ion, secretarul comunei Mînăstirea care arată
că prin convocatorul nr. 4837/22.09.2016, 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 14 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.
Secretarul comunei Mînăstirea informează pe cei prezenți că trebuie ales președinte de
sedință. Domnul consilier

Stamelatos Gheorghe propune pe domnul Tudor Gheorghe, iar

domnul Tudor Gheorghe propune pe domnul Ilie Ștefan ca președinte de sedință pentru
următoarele trei luni. Nemaifiind alte propuneri se supun la vot cele facute, obținându-se
următoarele rezultate: domnul Tudor Gheorghe este votat cu 11 foturi, iar domnul Ilie Ștefan cu
3 voturi.
Președintele de sedință, domnul Tudor Gheorghe, ales pentru o perioadă de trei luni
începând cu luna septembrie 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 pentru aprobarea propunerii privind încadrarea unui drum din

categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean în categoria funcţională a
drumurilor de interes local.
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Desemnarea a doi reprezentanți din cadrul Consiliului Local Mînăstirea care să facă parte
din Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Matei Basarab Mînăstirea;

Se supune la vot proiectul ordinii de zi, proiect care este votat “pentru“ de toți cei 14 consilieri
prezenți, față de 15 în funcție:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării activităţii de pază la nivelul comunei
Mînăstirea de către o societate specializată de pază şi protecţie.
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei pentru vinderea coasei a IV-a de lucernă din
islazul comunal;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cereri de acordare a terenurilor pentru
construirea de locuințe proprietate personală;
4. Proiect de hotărâre privind privind transformarea postului vacant de funcție publică de
execuție consilier clasa I grad superior în consilier clasa I grad principal în cadrul
compartimentului Contabilitate, Impozite și Taxe;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de invitare la Primărie a persoanelor
care au obligația să efectueze declarații pentru înscrierea datelor în registrul agricol
pentru perioada 2015-2019;
6. Proiect de hotărâre privind trecerea căminului cultural Mînăstirea, aparținând domeniului
public al comunei Mînăstirea, in domeniul privat;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între comuna
Mînăstirea și ParohiaSfântul Mare Mucenic Dimitrie, a implementării 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” și a indicatorilor tehnico-economici ai acestuia;

8. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Modernizarea rețelei de drumuri de
interes local în comuna Mînăstirea, județul Călărași” și aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai acestuia;
9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016;

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea propunerii privind încadrarea unui drum din
categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean în categoria funcţională a
drumurilor de interes local.
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11. Desemnarea a doi reprezentanți din cadrul Consiliului Local Mînăstirea care să facă parte
din Consiliul 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 dă citire raportului de specialitate al viceprimarului comunei
Mînăstirea și proiectului de hotărâre inițiat de domnul primar prin care se solicită aprobarea
efectuării activităţii de pază la nivelul comunei Mînăstirea de către o societate specializată de
pază şi protecţie
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 1/29.08.2016 care, cu 14
voturi „pentru”, față de 14 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine hotărârea nr. 82/29.09.2016.
Proiectul de hotărâre nr. 2
Președintele de ședință dă citire raportului de specialitate al viceprimarului comunei
Mînăstirea și proiectului de hotărâre inițiat de domnul primar prin care se solicită stabilirea taxei
pentru vinderea coasei a IV-a de lucernă din islazul comunal.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 2/29.08.2016 care, cu 14
voturi „pentru”, față de 14 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine hotărârea nr. 83/29.09.2016.
Proiectul de hotărâre nr. 3
Președintele de sedință dă citire depus de comisia constituita in baza Legii 15/2003 care
a primit și analizat cererile depuse și proiectului de hotărâre inițiat de domnul primar prin care se
solicită aprobarea unor cereri de acordare a terenurilor pentru construirea

de locuințe

proprietate personală.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 3/29.08.2016 care, cu 14
voturi „pentru”, față de 14 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine hotărârea nr. 84/29.09.2016.
Proiectul de hotărâre nr. 4
Președintele de sedință dă citire raportului de specialitate depus de secretarul comunei
Mînăstirea și proiectului de hotărâre inițiat de domnul primar prin care se solicită transformarea
postului vacant de funcție publică de execuție consilier clasa I grad superior în consilier clasa I
grad principal în cadrul compartimentului Contabilitate.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 4/21.08.2016 care, cu 14
voturi „pentru”, față de 14 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine hotărârea nr. 85/29.09.2016.
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Proiectul de hotărâre nr. 5
Președintele de sedință dă citire raportului de specialitate al compartimentului Registrul
agricol din cadrul aparatului propriu de specialitate

al primarului comunei Mînăstirea și

proiectului de hotărâre inițiat de domnul primar prin care se solicită aprobarea modalitatii de
invitare la Primărie a persoanelor care au obligația să efectueze declarații pentru înscrierea
datelor în registrul agricol pentru perioada 2015-2019.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 5/29.08.2016 care, cu 14
voturi „pentru”, față de 14 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine hotărârea nr. 86/.07.2016.
Proiectul de hotărâre nr. 6
La acest punct de pe ordinea de zi, primarul comunei Mînăstirea aduce la cunoștința
celor prezenți că, ulterior elaborării Proiectului de hotărâre nr. 6/29.08.2016 privind trecerea
căminului cultural Mînăstirea, aparținând domeniului public al comunei Mînăstirea, în domeniul
privat, s-a constatat că în conformitate cu Ghidul operaţional pentru realizarea obiectivului
reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul
rural din cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte
culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea,
modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept
public din mediul rural şi mic urban, apartenența obiectivului care se dorește a fi reabilitat, la
domeniul privat al unității administrative-teritoriale, nu mai este o condiție de eligibilitate a
proiectului, prin urmare se solicită ca acest proiect de hotărâre să nu fie adoptat. Se supune la
vot propunerea făcută care este votată în unanimitate de către toți cei 14 consilieri prezenți.
Proiectul de hotărâre nr. 7
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 încheierii
Acordului de parteneriat între comuna Mînăstirea și ParohiaSfântul Mare Mucenic Dimitrie, a
implementării 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” și a indicatorilor tehnico-economici ai acestuia.

Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 7/29.08.2016 care, cu 14
voturi „pentru”, față de 14 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine hotărârea nr. 87/29.09.2016.
4

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 implementarea proiectului
„Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Mînăstirea, județul Călărași”.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 8/29.08.2016 care, cu 14
voturi „pentru”, față de 14 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine hotărârea nr. 88/29.09.2016.
Proiectul de hotărâre nr. 9
Președintele de sedință 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 rectificarea bugetului local pe
anul 2016.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 9/29.08.2016 care, cu 14
voturi „pentru”, față de 14 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine hotărârea nr. 89/29.09.2016.
Proiectul de hotărâre nr. 10
Președintele

de

sedință

dă

citire

Adresei

Consiliului

Județean

Călărași

nr.

13002/21.09.2016, înregistrată la Primăria Comunei Mânăstirea sub nr. 4791/21.09.2016,
raportului de specialitate al al compartimentului Urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul
aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Mînăstirea, expunerii de motive și
proiectului de hotărâre inițiat de domnul primar prin care se solicită aprobarea propunerii

privind încadrarea unui drum din categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean în
categoria funcţională a drumurilor de interes local.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 10/23.09.2016 care, cu 14
voturi „pentru”, față de 14 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine hotărârea nr. 90/29.09.2016.
Proiectul de hotărâre nr. 11
Președintele de sedință dă citire Adresei Liceului Tehnologic Matei Basarab Mînăstirea
nr. 1922/19.09.2016, prin carec se solicită desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local
Mînăstirea pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Matei
Basarab Mînăstirea.
Președintele de ședință solicită propuneri. Domnul Gingașu Valentin Bogdan propune pe
domnii Țigănilă Alexandru și Tudor Gheorghe, iar domnul Lupșeneanu Niculae propune pe
doamna Voicu Mariana. Nefiind alte propuneri, se supun la vot propunerile făcute obținându-se
următoarele rezultate:
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Țigănilă Alexandru – 10 voturi
Tudor Gheorghe – 10 voturi
Voicu Mariana – 7 voturi
Având în vedere voturile obținute, domnii Țigănilă Alexandru și Tudor Gheorghe sunt
desemnați să reprezinte Consiliul Local Mînăstirea în Consiliul de Administrație al Liceului
Tehnologic Matei Basarab Mînăstirea.

DIVERSE
Domnul Țigănilă Alexandru pune problema achiziționării unei mașini pentru colectarea
gunoiului menajer de la gospodăriile populației. Domnul primar răspunde că, având în vedere
prețul extrem de ridicat al utilajului, avizele necesare înființării și funcționării unui serviciu propriu
de salubritate, precum și lipsa unui spațiu adecvat pentru depozitarea gunoiului menajer fac
această propunere imposibil de realizat în acest moment.
Domnul Căpraru Valerică pune problema scurgerii necontrolate în stradă a apelor pluviale
provenind din gospodăria numitului Petcu Sorin, situată pe strada Văcărești. Domnul primar
promite că va constata la fața locului și va analiza cele aduse la cunoștință și, în cel mult o
săptămână problema va fi rezolvată.
Domnul Enciu Gheorghe pune problema țiganilor nomazi care își instalează tabăra de
corturi în vecinătatea târgului comunal și aruncă gunoaie în zonă. Domnul primar răspunde că
se va apela la organele de poliție în vederea rezolvării acestei probleme.
Domnul Lupșeneanu Niculae pune problema situației deplorabile în care se află
mormântul scriitorului Alexandru Sahia, situat în zona cimitirului vechi. Domnul primar răspunde
că, având în vedere buna colaborare dintre comuna Mînăstirea și Muzeul Civilizației Gumelnița
din Oltenița, se vor lua măsuri de reabilitare și păstrare în condiții bune a mormântului scriitorului
Alexandru Sahia și a celorlalte monumente de pe raza localității.
Președintele de sedință întreabă dacă mai sunt probleme de discutat și, nemaifiind
solicitări declară ședința închisă și mulțumește pentru participare.

Președinte de ședință,
Tudor Gheorghe

Secretar,
Năstase Ion
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