ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 29.12.2016 in cadrul sedinței ordinare a Consiliului Local Mînăstirea
Sedința este deschisă de domnul Năstase Ion, secretarul comunei Mînăstirea care
arată că prin convocatorul nr. 6466/22.12.2016, 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 15 consilieri față de 15 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.
Secretarul comunei Mînăstirea informează pe cei prezenți că trebuie ales
președinte de sedință. Domnii consilieri Tudor Gheorghe și Gingașu Valentin Bogdan îl
propun pe domnul Stamelatos Gheorghe ca președinte de sedință pentru următoarele trei
luni. Nefiind alte propuneri se supun la vot cele facute, iar domnul Stamelatos Gheorghe
este votat cu 15 voturi.
Președintele de sedință, domnul Stamelatos Gheorghe, ales pentru o perioadă de
trei luni începând cu luna decembrie 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 15
consilieri prezenți, față de 15 în funcție:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea lotizării suprafeței de 28331 m2 teren situat în
tarlaua 66/1, parcela 1;
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2. Proiect de hotărâre privind transformarea postului vacant funcție publică de
execuție consilier clasa I grad profesional superior din cadrul compartimentului
Contabilitate Impozite și Taxe în consilier clasa I grad profesional debutant;
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 24/26.04.2001
cu privire la organizarea serviciului public de gospodărie comunală pentru
alimentarea cu apă potabilă în comuna Mînăstirea, județul Călărași;
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru
anul 2017;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru anul
2017;
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017;
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
urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului propriu de specialitate al
primarului comunei Mînăstirea și proiectului de hotărâre inițiat de primarul comunei
Mînăstirea prin care se solicită aprobarea lotizării suprafeței de 28331 m2 teren situat în
tarlaua 66/1, parcela 1;
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 1/18.11.2016 care, cu
15 voturi „pentru”, față de 15 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine hotărârea nr.
102/29.12.2016.
Proiectul de hotărâre nr. 2
Președintele de ședință dă citire raportului de specialitate al secretarului comunei
Mînăstirea și proiectului de hotărâre inițiat de primarul comunei Mînăstirea, prin care se
solicită transformarea postului vacant funcție publică de execuție consilier clasa I grad
profesional superior din cadrul compartimentului Contabilitate Impozite și Taxe în referent
clasa III grad profesional superior.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 2/02.12.2016 care, cu
15 voturi „pentru”, față de 15 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine hotărârea nr.
103/29.12.2016.
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Proiectul de hotărâre nr. 3
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 modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 24/26.04.2001 cu privire la organizarea
serviciului public de gospodărie comunală pentru alimentarea cu apă potabilă în comuna
Mînăstirea, județul Călărași.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 3/18.11.2016 care, cu
15 voturi „pentru”, față de 15 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine hotărârea nr.
104/29.12.2016.
Proiectul de hotărâre nr. 4
Președintele de sedință dă citire raportului de specialitate al compartimentului
financiar-contabil din cadrul apatatului propriu de specialitate al primarului comunei
Mînăstirea și proiectului de hotărâre inițiat de primar, prin care se solicită rectificarea
bugetului local pe anul 2016.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 4/18.11.2016 care, cu
15 voturi „pentru”, față de 15 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine hotărârea nr.
105/29.12.2016.
Proiectul de hotărâre nr. 5
Președintele de sedință dă citire raportului de specialitate al secretarului comunei
Mînăstirea și proiectului de hotărâre inițiat de primar, prin care se solicită aprobarea
Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Mînăstirea, județul Călărași pentru anul 2017.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 5/18.11.2016 care, cu
15 voturi „pentru”, față de 15 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine hotărârea nr.
106/29.12.2016.
Proiectul de hotărâre nr. 6
Președintele de sedință dă citire raportului de specialitate al secretarului comunei
Mînăstirea și proiectului de hotărâre inițiat de primar, prin care se solicită aprobarea
Statului de Funcţii al Aparatului Propriu de specialitate al Primarului comunei Minastirea si
organigramei pe anul 2017.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 6/18.11.2016 care, cu 15

3

voturi „pentru”, față de 15 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine hotărârea nr.
107/29.12.2016.
Proiectul de hotărâre nr. 7
Președintele de sedință dă citire raportului de specialitate al compartimentului
financiar-contabil din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei
Mînăstirea și proiectului de hotărâre inițiat de primar, prin care se solicită stabilirea
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 7/18.11.2016 care, cu
15 voturi „pentru”, față de 15 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine hotărârea nr.
108/29.12.2016.

DIVERSE
La cest punct primarul comunei Mînăstirea prezintă Consiliului Local obligațiile ce
revin autorităților publice locale cu privire la gestionarea deseurilor, soluții și bune practici
menite să sprijine autoritățile publice locale în atingerea obiectivelor asumate. Totodată
fiecare consilier primește documentația transmisă de Ministerul Apelor și Pădurilor și
semnează pentru primirea acesteia.
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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