ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 23.11.2016 in cadrul sedinței ordinare a Consiliului Local Mînăstirea
Sedința este deschisă de domnul Năstase Ion, secretarul comunei Mînăstirea care arată că
prin convocatorul nr. 5852/15.11.2016, 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 14 în funcție ședința 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 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.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi, proiect care este votat “pentru“ de toți cei 14 consilieri
prezenți, față de 14 în funcție:
1. Proiect de hotărâre cu privire la validarea mandatului unui consilier local al comunei
Mînăstirea;
2. Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Mînăstirea a unui imobil și
completarea cu acesta a inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei
Mînăstirea;
3. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unui serviciu pentru consultanță în domeniul
achizițiilor publice și elaborarea strategiei de achiziții publice;
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
5. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local Mînăstirea nr.
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91/28.10.2016 privind stabilirea cotei de consum lunar de carburant pentru autoturismul și
utilajele aflate în dotarea Primăriei Mînăstirea;
6. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ”Înfiinţare drum de exploatatie
agricola” în comuna Mînǎstirea, judeţul Cǎlǎraşi;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii concesionării prin licitație publică a parterului
construcției S+P+2E, bun ce aparține domeniului public al comunei Mînăstirea;
DIVERSE
Proiectul de hotărâre nr. 1
Președintele de ședință dă citire raportului de specialitate al secretarului comunei
Mînăstirea, Adresei Partidului National Liberal nr. 5480/25.10.2016, prin care propune spre
validare, de pe lista de supleanti a candidaturilor pentru alegerile din 5 iunie 2016, a domnului Stan
Dumitru, precum și proiectului de hotărâre inițiat de primarul comunei Mînăstirea prin care se
solicită validarea mandatul de consilier local al comunei Mînăstirea, al domnului Stan Dumitru,
supleant pe lista de candidati a Partidului Național Liberal.
Preşedintele de ședință dispune o pauză în timpul căreia comisia de validare, formată din
Ilie Ștefan – preşedinte, Nicolae Marin – secretar și Vulpe Romeo – membru, va examina
legalitatea alegerii domnului Stan Dumitru în funcția de consilier, pe baza dosarelor prezentate de
preşedintele de ședință şi va fi elaborată propunerea de validare/invalidare a mandatului acestuia.
În acest scop se încheie un proces verbal.
Secretarul comisiei de validare, domnul Nicolae Marin, citeşte procesul-verbal al comisiei de
validare care face parte integrantă din dosarul şedinţei, conform căruia constată că au fost
respectate dispoziţiile legale şi că nu sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să
propună validarea domnului consilier Stan Dumitru.
Se supune la vot validarea mandatului de consilier al domnului Stan Dumitru care, cu 14
voturi pentru şi 1 vot abţinere, este validat.
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al domnului
Stan Dumitru este adoptat cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere, devenind Hotarârea nr. 94/23.11.2016.
După validarea mandatului, domnul Stan Dumitru procedează la depunerea jurământului:
"Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei MÎNĂSTIREA, judeţul Călăraşi.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"
apoi semnează jurământul de credinţă pe un formular special, în două exemplare, din care unul
pentru dosarul de validare şi unul care se înmânează consilierului.
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Proiectul de hotărâre nr. 2
Președintele de ședință dă citire raportului de specialitate al Comisiei speciale pentru
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Mînăstirea din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Minastirea și proiectului de hotărâre inițiat de
primar, prin care se solicită însușirea de către Consiliul Local Mînăstirea a unui imobil și
completarea cu acesta a inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Mînăstirea.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 2/28.10.2016 care, cu 15
voturi „pentru”, față de 15 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine hotărârea nr. 95/23.11.2016.
Proiectul de hotărâre nr. 3
Președintele de sedință dă citire raportului de specialitate al compartimentului cu atribuții de
achiziții publice din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Mînăstirea și
proiectului de hotărâre inițiat de primar, prin care se solicită achiziționarea unui serviciu pentru
consultanță în domeniul achizițiilor publice și elaborarea strategiei de achiziții publice
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 3/28.10.2016 care, cu 15
voturi „pentru”, față de 15 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine hotărârea nr. 96/23.11.2016.
Proiectul de hotărâre nr. 4
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 primar, prin care se rectificarea bugetului local pe anul 2016.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 4/31.10.2016 care, cu 15
voturi „pentru”, față de 15 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine hotărârea nr. 97/23.11.2016.
Proiectul de hotărâre nr. 5
Președintele de sedință dă citire raportului de specialitate al viceprimarului comunei Mînăstirea și
proiectului de hotărâre inițiat de primar, prin care se solicită modificarea Hotărârii Consiliului Local
Mînăstirea nr. 91/28.10.2016 privind stabilirea cotei de consum lunar de carburant pentru
autoturismul și utilajele aflate în dotarea Primăriei Mînăstirea
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 5/31.10.2016 care, cu 15
voturi „pentru”, față de 15 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine hotărârea nr. 98/23.11.2016.
Proiectul de hotărâre nr. 6
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 primar, prin care se solicită implementarea proiectului ”Infiinţare
drum de exploatatie agricolă” în comuna Mînǎstirea, judeţul Cǎlǎraşi.
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Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 6/31.10.2016 care, cu 15
voturi „pentru”, față de 15 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine hotărârea nr. 99/23.11.2016.
Proiectul de hotărâre nr. 7
Președintele de sedință dă citire raportului de specialitate al compartimentului urbanism și
amenajarea teritoriului din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei
Mînăstirea și proiectului de hotărâre inițiat de primar, prin care se solicită aprobarea inițierii
concesionării prin licitație publică a parterului construcției S+P+2E, bun ce aparține domeniului
public al comunei Mînăstirea.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 7/88.11.2016 care, cu 15
voturi „pentru”, față de 15 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine hotărârea nr. 100/23.11.2016.
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,
Tudor Gheorghe

Secretar,
Năstase Ion
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