ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 30.05.2017 in cadrul sedinței ordinare a Consiliului Local Mînăstirea
Sedința este deschisă de domnul Năstase Ion, secretarul comunei Mînăstirea care
arată că prin convocatorul nr. 3955/22.05.2017, 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 rectificarea bugetului local pe anul 2017;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea

iniţierii unui proiect de investiții pentru

realizarea obiectivului întreținere și reparații drumuri

in comuna

Mînăstirea, județul

Călăraşi
3. Proiect de hotărâre privind înființarea Poliției Locale a comunei Mînăstirea;
DIVERSE
Proiectul de hotărâre nr. 1
Președintele de ședință dă citire, raportului de specialitate al doamnei consilier
Lazăr Vetuța și proiectului de hotărâre inițiat de primarul comunei Mînăstirea prin care se
solicită rectificarea bugetului local pe anul 2017.
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Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 1/26.04.2017 care, cu
15 voturi „pentru”, față de 15 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine Hotărârea nr.
42/30.05.2017.
Proiectul de hotărâre nr. 2
Președintele de ședință dă citire raportului de specialitate al domnului consilier
Ganea Rică și proiectului de hotărâre inițiat de primarul comunei Mînăstirea prin care se
solicită aprobarea iniţierii unui proiect de investiții pentru realizarea obiectivului întreținere
și reparații drumuri in comuna Mînăstirea, județul Călăraşi
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 2/26.04.2017 care, cu
15 voturi „pentru”, față de 15 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine Hotărârea
nr. 43/30.05.2017.
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.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 3/26.04.2017 care, cu
un număr de 13 voturi “pentru” si 2 voturi impotrivă, din 15 consilieri prezenți și 15 în
funcție, devine Hotărârea nr. 44/30.05.2017.
DIVERSE
Domnul consilier Căpraru Valerică se înscrie la cuvânt și pune problema posibilității
înființării în localitate a unor parcuri și locuri de joacă pentru copii. Domnul primar
răspunde că, de la Grupul de Acțiune Locală Valea Mostiștei, în care comuna Mînăstirea
este partener, s-au primit informații că se va deschide un program de finanțare din fonduri
europene pentru investiții de acest gen, la care, pentru Mînăstirea, se dorește inițierea
unui proiect pentru amenajara unor parcuri, precum și a unui teren de sport cu gazon
sintetic, cu utilizare multifuncțională, având posibilitatea adaptării pentru activități culturale.
Domnul Căpraru Valerică întreabă care sunt procedurile de punere în posesie a
terenurilor pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate. Domnul primar răspunde că,
după încheierea procesului de inventariere a terenurilor, procedura de punere în posesie a
fost îngreunată, prin impunerea de către OCPI a unor lucrări tehnice de cadastru care
necesită mult timp și volum de muncă.
Domnul primar aduce la cunoștinșa celor prezenti oferta unui furnizor de utilaje cu
privire la un tractor de mici dimensiuni, necesar pentru tunderea gazonului pe stadionul
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comunal. Se menționează posibilitatea atașării la acest utilaj a unor accesorii cum ar fi:
perie măturătoare, lamă de zăpadă, freză de zăpadă, cositoare și scarificator, ceea ce îl
face foarte atractiv, având în vedere nevoile curente. Celor prezenți li se aduce la
cunoștință și de prețul utilajului, iar în cazul achiziționării, aceasta va fi supusă aprobării
Consiliului Local.
Domnul primar dă citire Adresei Direcției de Sănătate Publică Călărași cu privire la
serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea
cadavrelor umane, cu precizarea că prestatorii în acest domeniu vor putea presta astfel de
activități numai cu avizul Consiliului Local și autorizație de funcționare emisă de Direcția
de Sănătate Publică Județeană.
Primarul comunei Mînăstirea aduce la cunoștința celor prezenți cererea nr.
4111/29.05.2017 prin care domnul Pantilimon Horia, președinte al Asociației Crescătorilor
de Animale Mînăstirea, solicită, în numele acestei asociații, concesionarea unei suprafețe
din islazul pentru un număr de 50 capete bovine. Totodată se aduce la cunoștința celor
prezenți că se lucrează la documentația tehnică pentru intabularea islazului comunal, după
care se va proceda la întocmirea amenajamentului pastoral. Consilierii prezenți sunt de
acord cu cele prezentate, urmând să se identifice procedura legală de soluționare a
solicitării, iar într-o ședință viitoare concesionarea să fie supusă aprobării Consiliului Local.
Secretarul comunei Mînăstirea aduce în discuție solicitarea domnului Lupșeneanu
Niculae la ședința din data de 25.04.2017 și consemnat în procesul verbal al acelei
ședințe, privind modul de calcul al indemnizației de consilier local, precum și baza legală
în temeiul căreia a fost stabilită aceasta. Cei prezenți arată că au luat cunoștință de
Raportul nr. 4118/30.05.2017, al compartimentului contabilitate, conținând datele solicitate,
care a fost pus la dispoziția consilierilor in timp util pentru a lua la cunostință de cele
consemnate.
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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