ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 31.07.2017 in cadrul sedinței ordinare a Consiliului Local Mînăstirea
Sedința este deschisă de domnul Năstase Ion, secretarul comunei Mînăstirea care arată că
prin convocatorul nr. 5195/20.07.2017, 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 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 15 consilieri prezenți.
Președintele de sedință, domnul Ilie Ștefan, ales pentru o perioadă de trei luni începând cu
luna iunie 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 salarizarea personalului din aparatul propriu de specialitate al
Primarului comunei Mînăstirea, județul Călărași, plătit din bugetul local al comunei
Mînăstirea, conform Legii 153/2017;
2. Proiect de hotărâre privind rezilierea unor contracte de atribuire a terenurilor pentru
construirea de locuințe proprietate personală;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cereri de acordare a terenurilor pentru construirea
de locuințe proprietate personală;
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017;
DIVERSE
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Proiectul de hotărâre nr. 1
Președintele de ședință dă citire raportului de specialitate al compartimentului financiarcontabil din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului și proiectului de hotărâre inițiat de
primarul comunei Mînăstirea prin care se solicită aprobarea salarizării personalului din aparatul
propriu de specialitate al Primarului comunei Mînăstirea, județul Călărași, plătit din bugetul local al
comunei Mînăstirea, conform Legii 153/2017.
Se înscrie la cuvânt domnul Lupșeneanu Niculae, care propune ca indemnizația consilierilor
locali, menționată la art. 3 din proiectul de hotărâre, să fie stabilită la 5% din indemnizația lunară a
primarului pentru o ședință ordinară și 5% din indemnizația lunară a primarului pentru o ședință a
comisiei de specialitate, lucru cu care sunt de accord toți cei prezenți.
În continuare, se înscrie la cuvânt domnul consilier Ilie Ștefan care propune ca, la salarizarea
personalului din aparatul propriu de specialitate al Primarului comunei Mînăstirea să se aprobe
indicele maxim din cei propuși în anexele la proiectul de hotărâre.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 1/03.07.2017 cu
amendamentele propuse, care, cu 15 voturi „pentru”, față de 15 consilieri prezenți și 15 în funcție,
devine Hotărârea nr. 50/31.07.2017.
Proiectul de hotărâre nr. 2
Președintele de ședință dă citire raportului de specialitate al comisiei constituită în baza Legii
nr. 15/2003 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. 2/03.07.2017 care, cu 15 voturi
„pentru”, față de 15 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine Hotărârea

nr.

51/31.07.2017.
Proiectul de hotărâre nr. 3
Președintele de ședință dă citire raportului de specialitate al comisiei constituită în baza Legii
nr. 15/2003 și proiectului de hotărâre inițiat de primarul comunei 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. 3/03.07.2017 care, cu un număr
de 15 voturi „pentru”, față de 15 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine Hotărârea nr.
52/31.07.2017.
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Proiectul de hotărâre nr. 4
Președintele de ședință dă citire raportului de specialitate al dnei Lazăr Vetuța, consilier
contabilitate in cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Mînăstirea și
proiectului de hotărâre inițiat de primarul comunei Mînăstirea prin care se solicită privind rectificarea
bugetului local pe anul 2017.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 4/03.07.2017 care, cu un număr
de 15 voturi „pentru”, față de 15 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine Hotărârea nr.
53/31.07.2017.
DIVERSE


Ia cuvântul domnul primar, care aduce la cunoștința celor prezenți posibilitatea ca, prin
Grupul de Acțiune Locală Valea Mostiștei, să se finanțeze un proiect cu finanțare europeană
având drept scop realizarea unui sistem de supraveghere video a unor zone de interes public
din comuna Mînăstirea și că, atunci când va fin necesar, implementarea proiectului va fi
supusă aprobării Consiliului Local.



În continuare se înscrie la cuvânt domnul consilier Căpraru Valerică, care readuce în discuție
unul din punctele de pe ordinea de zi a ședinței anterioare și anume lotizarea terenului în
suprafaţă de 13846 mp, aparținând domeniului privat al comunei Mînăstirea, în vederea
atribuirii acestor loturi persoanelor sinistrate în urma inundațiilor din anul 2006, care dețin
locuințe construite pe aceste terenuri, menționând că nu este de acord cu atribuirea
terenurilor acestor persoane deoarece nu toți au acest drept. Domnul primar îi propune
domnului consilier Căpraru Valerică să inițieze in proiect de hotărâre în acest sens și să îl
înainteze spre aprobare Consiliului Local.



Se înscrie la cuvânt domnul consilier Țigănilă Alexandru, care aduce în discuție problema
locurilor de joacă pentru copii, în special starea aceluia din zona blocului de locuințe nr. 1,
care a fost năpădit de buruieni. Domnul primar răspunde că se caută surse de finanțare,
probabil europeană, atât pentru reabilitarea locurilor de joacă existente (zona blocului de
locuințe nr. 1 și în fața bisericii din satul Coconi), cât și pentru amenajarea unora noi, cum ar
fi în vecinătatea stației PECO.
Președintele de sedință întreabă dacă mai sunt probleme de discutat și, nemaifiind solicitări

declară ședința închisă și mulțumește pentru participare.

Președinte de ședință,
Ilie Ștefan

Secretar,
Năstase Ion
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