ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 25.04.2017 in cadrul sedinței ordinare a Consiliului Local Mînăstirea
Sedința este deschisă de domnul Năstase Ion, secretarul comunei Mînăstirea care
arată că prin convocatorul nr. 1635/21.03.2017, emis de secretar conform art. 117, lit. f)
din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și
completată a fost convocat Consiliul Local in sedința extraordinară.
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 15 consilieri prezenți.
Președintele de sedință, domnul Veșteman Vasile, ales pentru o perioadă de trei
luni începând cu luna martie 2017, 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 achiziţionării unui autoturism nou pentru
deservirea Primăriei Mînăstirea;
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei pentru vinderea coasei I de lucernă din
islazul comunal;
3. Proiect de hotărâre privind înființarea Poliției Locale a comunei Mînăstirea;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ȘI Regulamentului
Local de Urbanism aferent, - MODERNIZARE EXPLOATAȚIE AGRICOLA CAP
COCONI SRL, pe terenul amplasat în Tarlaua 45/2, Parcelele 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9, în
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extravilanul comunei Mînăstirea, sat Coconi, județul Călărași;
5. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului
public al comunei Mînăstirea;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiei “Extindere retea de canalizare si
statie de epurare in comuna Minastirea, judetul Calarasi” si a indicatorilor tehnicoeconomici
7. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Extindere reţea de canalizare
şi staţie de epurare în comuna Mînăstirea, judeţul Călăraşi”
8. Proiect de hotărâre privind rezilierea unor contracte de atribuire a terenurilor pentru
construirea de locuințe proprietate personală;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cereri de acordare a terenurilor pentru
construirea de locuințe proprietate personală;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de pregatire in domeniul situatiilor de
urgenta si a Programului de pregatire profesionala anuala si trimestriala pe teme si
exercitii pentru membrii SVSU Minastirea in anul 2017;
11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii unor sume din excedentul bugetului
local pentru secțiunea de dezvoltare;
DIVERSE
Proiectul de hotărâre nr. 1
Președintele de ședință dă citire, raportului de specialitate al viceprimarului comunei
Mînăstirea și proiectului de hotărâre inițiat de primarul comunei Mînăstirea prin care se
solicită aprobarea achiziţionării unui autoturism nou pentru deservirea Primăriei
Mînăstirea.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 1/22.03.2017 care, cu
15 voturi „pentru”, față de 15 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine Hotărârea nr.
30/25.04.2017.
Proiectul de hotărâre nr. 2
Președintele de ședință dă citire raportului de specialitate al viceprimarului comunei
Mînăstirea din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Mînăstirea și
proiectului de hotărâre inițiat de primarul comunei Mînăstirea prin care se solicită stabilirea
taxei pentru vinderea coasei I de lucernă din islazul comunal;
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 2/22.03.2017 care, cu
2

15 voturi „pentru”, față de 15 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine Hotărârea
nr. 31/25.04.2017.
Proiectul de hotărâre nr. 3
Președintele de ședință dă citire raportului de specialitate al viceprimarului comunei
Mînăstirea din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Mînăstirea și
proiectului de hotărâre inițiat de primarul comunei Mînăstirea prin care se solicită
înființarea Poliției Locale a comunei Mînăstirea.
Domnul consilier Lupșeneanu Niculae se înscrie la cuvânt și aduce la cunoștința
celor prezenți că, din câte își amintește, există o hotărâre a Consiliului Local Mînăstirea,
adoptată anterior, cu privire la Poliția Comunitară sau Poliția Locală dar care nu a fost
pusă în aplicare din cauza lipsei fondurilor. Secretarul comunei Mînăstirea răspunde că se
va verifica existența unei astfel de hotărâri și, în situația în care se confirmă acest lucru, cu
aprobarea Membrilor Consiliului Local, în textul hotărârii de înființare de astăzi se va
introduce un articol privind revocarea celei anterioare.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 3/22.03.2017 care, cu
15 voturi „pentru”, față de 15 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine Hotărârea
nr. 32/25.04.2017.
Proiectul de hotărâre nr. 4
Președintele de ședință dă citire raportului de specialitate al al compartimentului urbanism
din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Mînăstirea, proiectului
de hotărâre inițiat de primarul comunei Mînăstirea prin care se solicită aprobarea Planului
Urbanistic Zonal ȘI Regulamentului Local de Urbanism aferent, - MODERNIZARE
EXPLOATAȚIE AGRICOLA CAP COCONI SRL, pe terenul amplasat în Tarlaua 45/2,
Parcelele 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9, în extravilanul comunei Mînăstirea, sat Coconi, județul
Călărași și Raportului final de informare și consultare a publicului nr. 5862/16.11.2016.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 4/22.02.2017 care, cu
15 voturi „pentru”, față de 15 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine Hotărârea
nr. 33/25.04.2017.
Proiectul de hotărâre nr. 5
Președintele de ședință dă citire raportului de specialitate depus de Comisia
specială 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 primarul comunei Mînăstirea prin care se solicită
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modificarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Mînăstirea
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 5/22.03.2017 care, cu
15 voturi „pentru”, față de 15 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine Hotărârea
nr. 34/25.04.2017.
Proiectul de hotărâre nr. 6
Președintele de ședință dă citire raportul de specialitate întocmit de compartimentul
Fonduri Europene din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei
Minastirea și proiectului de hotărâre inițiat de primarul comunei Mînăstirea prin care se
solicită aprobarea investiei “Extindere retea de canalizare si statie de epurare in comuna
Minastirea, judetul Calarasi” si a indicatorilor tehnico-economici.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 6/22.03.2017 care, cu
15 voturi „pentru”, față de 15 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine Hotărârea
nr. 35/25.04.2017.
Proiectul de hotărâre nr. 7
Președintele

de

ședință

dă

citire

raportului

de

specialitate

întocmit

de

compartimentul Fonduri Europene din cadrul aparatului propriu de specialitate al
primarului comunei Minastirea și proiectului de hotărâre inițiat de primarul comunei
Mînăstirea prin care se solicită implementarea proiectului „Extindere reţea de canalizare şi
staţie de epurare în comuna Mînăstirea, judeţul Călăraşi
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 7/22.03.2017 care, cu
15 voturi „pentru”, față de 15 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine Hotărârea
nr. 36/25.04.2017.
Proiectul de hotărâre nr. 8
Președintele de ședință dă citire raportului de specialitate depus de comisia
constituita in baza Legii 15 și proiectului de hotărâre inițiat de primarul comunei Mînăstirea
prin care se solicită rezilierea unor contracte de atribuire a terenurilor pentru construirea
de locuințe proprietate personală.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 8/22.03.2017 care, cu
15 voturi „pentru”, față de 15 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine Hotărârea
nr. 37/25.04.2017.
Proiectul de hotărâre nr. 9
Președintele de ședință dă citire raportului de specialitate depus de comisia
constituita in baza Legii 15/2003 și proiectului de hotărâre inițiat de primarul comunei
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Mînăstirea 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. 9/22.03.2017 care, cu
15 voturi „pentru”, față de 15 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine Hotărârea
nr. 38/25.04.2017.

Proiectul de hotărâre nr. 10
Președintele de ședință dă citire raportul de specialitate al Serviciului Voluntar
pentru Situații de Urgență din 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 pregatire in domeniul situatiilor de urgenta si a
Programului de pregatire profesionala anuala si trimestriala pe teme si exercitii pentru
membrii SVSU Minastirea in anul 2017;
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 10/22.03.2017 care,
cu 15 voturi „pentru”, față de 15 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine Hotărârea
nr. 39/25.04.2017.
Proiectul de hotărâre nr. 11
Președintele de ședință dă citire raportului de specialitate al al compartimentului
financiar-contabil din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei
Mînăstirea și proiectului de hotărâre inițiat de primarul comunei Mînăstirea prin care se
solicită rectificarea bugetului local pe anul 2017.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 11/22.03.2017 care,
cu 15 voturi „pentru”, față de 15 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine Hotărârea
nr. 40/25.04.2017.
Proiectul de hotărâre nr. 12
Președintele de ședință dă citire raportului de specialitate al al compartimentului
financiar-contabil din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei
Mînăstirea și proiectului de hotărâre inițiat de primarul comunei Mînăstirea prin care se
solicită aprobarea utilizarii unor sume din excedentul bugetului local pentru secțiunea de
dezvoltare.
Se înscriu la cuvânt domnii consilieri Stamelatos Gheorghe și Tudor Gheorghe care
aduc la cunoștința celor prezenți că, având calitatea de membri în consiliul de
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administrație al Liceului Tehnologic Matei Basarab Mînăstirea, iar textul proiectului de
hotărâre conține unele prevederi referitoare la învățământ, nu vor vota acest proiect de
hotărâre și totodată solicită să se menționeze aceasta în procesul verbal al ședinței.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 12/22.03.2017 care,
cu 13 voturi „pentru”, față de 15 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine Hotărârea
nr. 41/25.04.2017.
DIVERSE
Domnul consilier Lupșeneanu Niculae se înscrie la cuvânt și solicită ca în ședința
următoare să fie pus la dispoziția consilierilor locali, de către compartimentul contabilitate,
modul de calcul al indemnizației de consilier local, precum și baza legală în temeiul căreia
a fost stabilită aceasta. Totodată solicită să se menționeze acest lucru în procesul verbal
al ședinței.
Domnul consilier Stan Dumitru se înscrie la cuvânt și repune în discuție problema
imobilului Magazia fostului CAP, situat pe DJ 303, în vecinătatea dispensarului veterinar,
problemă discutată în ședința din 31.01.2017 și întreabă ce s-a întreprins în această
privință. Primarul comunei Mînăstirea îi răspunde că pentru terenul aferent imobilului la
care se face referire există emis titlu de proprietate pe numele Societății Agricole Stejarul,
societate care, din cercetările efectuate, se pare că a fost desființată printr-o hotărâre
judecătorească. S-au făcut demersuri către Tribunalul Călărași pentru transmiterea
hotărârii respective și verificarea dacă aceasta conține prevederi cu privire la activele
societății desființate, în speță imobilul la care se face referire, urmând ca ulterior să se
stabilească dacă imobilul poate fi însușit ca bun aparținând domeniului public al comunei
Mînăstirea.
Primarul comunei Mînăstirea aduce în discuție problema reabilitării străzilor din
cartierul nou de locuințe, care a făcut obiectul unei hotărâri de consiliu adoptată într-o
ședință anterioară și informează pe cei prezenți că, având în vedere acordul-cadru
încheiat între comuna Mînăstirea și SC TELPRON COMEX SRL, având ca obiect
reabilitarea de drumuri în comuna Mînăstirea, ar exista posibilitatea de reabilitare și a altor
drumuri asupra cărora nu s-a intervenit niciodată cu lucrări de reabilitare, acestea
însumând aproximativ 6,00 km. De asemenea, primarul comunei Mînăstirea aduce la
cunoștință intenția de a iniția un proiect de lucrări privind amenajarea trotuarelor și a
rigolelor de scurgere a apelor pluviale pe străzile care au fost asfaltate și pe care s-a
introdus rețea de canalizare, lucru cu care sunt de acord toți cei prezenți.
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Domnii consilieri Nicolae Marin și Căpraru Valerică pun în discuție problema
mașinilor parcate în zona atelierelor de depanare auto, pe marginea DN 31, ceea ce
afectează circulația rutieră, prin reducerea vizibilității în zonele respective. Domnul primar
răspunde că s-au purtat discuții cu deținătorii atelierelor, urmând ca în scurt timp
vehiculele respective să fie mutate din apropierea drumului national.
Președintele de sedință întreabă dacă mai sunt probleme de discutat și, nemaifiind
solicitări declară ședința închisă și mulțumește pentru participare.

Președinte de ședință,
Veșteman Vasile

Secretar,
Năstase Ion
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