ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 22.02.2017 in cadrul sedinței ordinare a Consiliului Local Mînăstirea
Sedința este deschisă de domnul Năstase Ion, secretarul comunei Mînăstirea care
arată că prin convocatorul nr. 856/14.02.2017, 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 14
consilieri prezenți, față de 15 în funcție:
1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie
“Extindere cu corp P+1 si sala de sport a Școlii nr. 1 în comuna Mînăstirea, judeţul
Călăraşi”.

2.

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţii“Extindere cu corp P+1 si sala de sport a scolii nr.1 în comuna
Mînăstirea, judeţul Călăraşi” în vederea accesării fondurilor guvernamentale din
Programul Naţional de Dezvoltare Locala.

3.

Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie
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“Extindere reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Mînăstirea, judeţul
Călăraşi”.
4.

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.

5.

Proiect de hotărâre privind analizarea deficientelor prezentate la punctul 15 din
Decizia nr. 33/2016 emisa de Camera de Conturi Calarasi in urma misiunii de audit
financiar efectiat la U.A.T. Minastirea, judetul Calarasi.

6.

Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării ASOCIAȚIEI „DOINA MUNTENIEI”.

7.

Proiect de hotărâreprivind transformarea postului vacant funcție publică de execuție
consilier clasa I grad profesional principal din cadrul Compartimentului Cadastru
Agricultură în referent clasa III grad profesional superior.

8.

Prezentarea Raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a
comunei Mînăstirea pe anul 2014.
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 compartimentului

fonduri europene din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei
Mînăstirea și proiectului de hotărâre inițiat de primarul comunei Mînăstirea prin care se
solicită aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie “Extindere cu corp P+1 si
sala de sport a Școlii nr. 1 în comuna Mînăstirea, judeţul Călăraşi”.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 1/20.01.2017 care, cu
14 voturi „pentru”, față de 14 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine hotărârea nr.
9/22.02.2017.
Proiectul de hotărâre nr. 2
Președintele de ședință dă citire raportului de specialitate al al compartimentului
fonduri europene din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei
Mînăstirea și proiectului de hotărâre inițiat de primarul comunei Mînăstirea prin care se
solicită aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Extindere
cu corp P+1 si sala de sport a scolii nr.1 în comuna Mînăstirea, judeţul Călăraşi” în
vederea accesării fondurilor guvernamentale din Programul Naţional de Dezvoltare Locala.
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Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 2/20.01.2017 care, cu
14 voturi „pentru”, față de 14 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine hotărârea nr.
10/22.02.2017.
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
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. 3/20.01.2017 care, cu
14 voturi „pentru”, față de 14 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine hotărârea nr.
11/22.03.2017.
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 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.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 4/20.01.2016 care, cu
14 voturi „pentru”, față de 14 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine hotărârea nr.
12/22.03.2017.
Proiectul de hotărâre nr. 5
Președintele de sedință dă citire Raportul Comisiei de specialitate din cadrul
aparatului de specialitate al Institutiei Primarului comunei Minastirea și proiectului de
hotărâre inițiat de primar, prin care se solicită analizarea deficiențelor prezentate la punctul
15 din Decizia nr. 33/2016 emisa de Camera de Conturi Calarasi in urma misiunii de audit
financiar efectiat la U.A.T. Minastirea, judetul Calarasi.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 5/14.02.2017 care, cu
10 voturi „pentru” și 4 voturi împotrivă, față de 14 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine
hotărârea nr. 13/22.02.2017.
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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
înființării ASOCIAȚIEI „DOINA MUNTENIEI”.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 6/20.01.2017 care, cu
14 voturi „pentru”, față de 14 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine hotărârea nr.
14/22.02.2017.
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 transformarea
postului vacant funcție publică de execuție consilier clasa I grad profesional principal din
cadrul Compartimentului Cadastru Agricultură în referent clasa III grad profesional
superior.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 7/14.02.2017 care, cu
14 voturi „pentru”, față de 14 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine hotărârea nr.
15/22.02.2017.
8. Prezentarea Raportului anual privind starea economică, socială și de mediu
a comunei Mînăstirea pe anul 2016
Primarul comunei Mînăstirea dă citire Raportului anual privind starea economică,
socială și de mediu a comunei Mînăstirea pe anul 2017, cei prezenți luând cunoștință de
cele prezentate.
DIVERSE
Primarul comunei Mînăstirea invită în ședință pe domnul Cezar Neagu, directorul
Companiei de Apă ECOAQUA, care face o prezentare a companiei pe care o reprezintă și
aduce la cunoștința celor prezenți interesul companiei de a prelua în exploatare sistemele
de alimentare cu apă și canalizare din comuna Mînăstirea. Acesta arată că, având în
vedere legislația în domeniu, este necesară obținerea licenței de funcționare pentru
serviciul local de alimentare cu apă și canalizare, lucru foarte dificil, dar pe care compania
ECOAQUA îl poate realiza. De asemenea, sunt prezentate avantajele preluării sistemelor
de alimentare cu apă și canalizare, care constau în realizarea potabilității apei din
localitate din punct de vedere chimic și biologic prin realizarea de investiții în realizarea
unor stații de tratare a apei, dar și dezavantajele, reprezentate de costurile ridicate
necesare asigurării personalului, energiei electrice și reactivilor pentru tratarea apei,
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costuri care se vor regăsi în prețul apei și al taxei de canalizare. Cei prezenți arată că au
luat cunoștință de cele prezentate, iar primarul comunei mulțumește domnului Cezar
Neagu pentru participare, urmând ca, într-o ședință viitoare să fie dezbătut un proiect de
hotărâre privind preluarea serviciul local de alimentare cu apă și canalizare de către
Compania de Apă ECOAQUA
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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