ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 31.01.2017 in cadrul sedinței ordinare a Consiliului Local Mînăstirea
Sedința este deschisă de domnul Năstase Ion, secretarul comunei Mînăstirea care
arată că prin convocatorul nr. 388/20.01.2017, 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 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 14 consilieri prezenți.
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 Planului de lucrari de interes local pentru anul
2017;

2.

Proiect de hotărâre privind privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul
agricol pentru anul 2016 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei
activități;

3.

Proiect de hotărâre privind inițierea implementării Proiectului „Construirea unei
Platforme Comunale de Depozitare și Gospodărire a Gunoiului de Grajd Comuna
Mînăstirea, Județul Călărași”;
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4.

Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Modernizarea Rețelei de
Drumuri de Interes Local în Comuna Mînăstirea, Județul Călărași”;

5.

Proiect de hotărâre cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local Mînăstirea nr.
100/23.11.2016 privind aprobarea inițierii concesionării prin licitație publică a
parterului construcției S+P+2E, bun ce aparține domeniului public al comunei
Mînăstirea;

6.

Proiect de hotărâre privind reorganizarea serviciului public de gospodărie comunală
pentru alimentarea cu apă potabilă și canalizare în comuna Mînăstirea, județul
Călărași;

7.

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Planului de școlarizare la
învăţământul prescolar, primar, gimnazial si liceal din comuna Mînăstirea pentru
anul școlar 2017 – 2018;
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 al domnului Perca

Constantin, referent cu atributii de

asistenta sociala în cadrul aparatului propriu de

specialitate al primarului comunei Mînăstirea și proiectului de hotărâre inițiat de primarul
comunei Mînăstirea prin care se solicită aprobarea Planului de lucrari de interes local
pentru anul 2017.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 1/22.12.2016 care, cu
14 voturi „pentru”, față de 14 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine hotărârea nr.
2/31.01.2017.
Proiectul de hotărâre nr. 2
Președintele de ședință dă citire raportului de specialitate al secretarului comunei
Mînăstirea, raportului de activitate al compartimentului Registru agricol și proiectului de
hotărâre inițiat de primarul comunei Mînăstirea, prin care se solicită analiza stadiului de
înscriere a datelor în registrul agricol pentru anul 2016 și stabilirea măsurilor pentru
eficientizarea acestei activități.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 2/05.01.2017 care, cu
14 voturi „pentru”, față de 14 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine hotărârea nr.
3/31.01.2017.
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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 primar, prin care se solicită aprobarea
iniţierii proiectului „Construirea unei Platforme Comunale de Depozitare și Gospodărire a
Gunoiului de Grajd Comuna Mînăstirea, Județul Călărași”.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 3/22.12.2016 care, cu
14 voturi „pentru”, față de 14 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine hotărârea nr.
4/31.01.2017.
Proiectul de hotărâre nr. 4
Președintele de sedință dă citire raportului de specialitate al compartimentului
fonduri europene din cadrul apatatului propriu de specialitate al primarului comunei
Mînăstirea și proiectului de hotărâre inițiat de 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. 4/22.12.2016 care, cu 14
voturi „pentru”, față de 14 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine hotărârea nr.
5/31.01.2017.
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 revocarea
Hotărârii Consiliului Local Mînăstirea nr. 100/23.11.2016.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 5/22.12.2016 care, cu
14 voturi „pentru”, față de 14 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine hotărârea nr.
6/31.01.2017.
Proiectul de hotărâre nr. 6
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 reorganizarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare în Comuna
Mînăstirea, județul Călărași.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 6/22.12.2016 care, cu
14 voturi „pentru”, față de 14 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine hotărârea nr.
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7/31.01.2017.
Proiectul de hotărâre nr. 7
Președintele de sedință dă citire raportului de specialitate al secretarului comunei
Mînăstirea și proiectului de hotărâre inițiat de primar, prin care se solicită aprobarea
proiectului Planului de școlarizare la învăţământul prescolar, primar, gimnazial si liceal din
comuna Mînăstirea pentru anul școlar 2017 – 2018.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 7/10.01.2017 care, cu
14 voturi „pentru”, față de 14 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine hotărârea nr.
8/31.01.2017.

DIVERSE
Primarul comunei Mînăstirea aduce la cunoștința celor prezenți cererea nr.
1/03.01.2017 prin care domnul Costache Florentin, , solicită concesionarea, pe o durată
de minim 10 ani, a unei suprafețe de minim 10 ha. din islazul comunal, zona satului
Sultana în vederea desfășurării activității de creștere a caprinelor. Consilierii prezenți sunt
de acord cu cele prezentate, urmând să se procedeze la demararea activităților de
întocmire a amenajamentului pastoral, iar într-o ședință viitoare concesionarea să fie
supusă aprobării Consiliului Local.
Primarul comunei Mînăstirea pune problema gestionării în condiții cât mai
avantajoase a Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare în Comuna
Mînăstirea, județul Călărași, având în vedere costurile ridicate pentru exploatare și aduce
la cunoștința celor prezenți că într-o ședință viitoare va fi supus aprobării Consiliului Local
un proiect de hotărâre privind darea în gestiune a Serviciului Public de Alimentare cu Apă
și de Canalizare către o societate specializată.
Primarul comunei Mînăstirea aduce la cunoștința celor prezenți necesitatea
achiziționării unui autoturism nou, având în vedere starea avansată de uzură a celui aflat
în dotare, ceea ce determină costuri ridicate pentru întreținere și reparații. În urma
discuțiilor se convine a se proceda la identificarea surselor financiare pentru achiziționare,
precum și stabilirea mărcii de autoturism, astfel încât acesta să corespundă necesităților
primăriei, precum și din punct de vedere al prețului.
Domnul consilier Stan Dumitru ridică problema imobilului Magazia fostului CAP,
situat pe DJ 303, în vecinătatea dispensarului veterinar, atrage atenția asupra stării
avansate de degradare a acestuia și propune trecerea acestuia, printr-o hotărâre a
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Consiliului Local, în domeniul public al comunei Mînăstirea. Secretarul comunei Mînăstirea
atrage atenția asupra faptului că, din cunoțtințele pe care le are, pentru terenul aferent
imobilului la care se face referire există emis titlu de proprietate pe numele unei societăți
agricole, dar, pentru o mai bună informare, vor fi consultate evidențele primăriei, iar
situația constatată va fi prezentată în ședința următoare.
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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