ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 31.08.2017 in cadrul sedinței ordinare a Consiliului Local Mînăstirea
Sedința este deschisă de domnul Năstase Ion, secretarul comunei Mînăstirea care arată
că prin convocatorul nr. 5707/23.08.2017, 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 aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii "Lucrari de reabilitare retea de iluminat public in comuna Mînăstirea, judetul
Calarasi " precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia;
2. Proiect de hotărâre privind

aprobarea modelului contractului de prestări servicii de

salubrizare în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris;
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017;
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei pentru vinderea coasei a III-a de lucernă din
islazul comunal.
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic al investiției „Modernizare târg
comunal în comuna Mînăstirea, județul Călăraşi” și a indicatorilor tehnico-economici ai
proiectului
DIVERSE
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 și proiectului de hotărâre
inițiat de primarul comunei Mînăstirea prin care se solicită aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investitii
comuna Mînăstirea,

judetul

"Lucrari de reabilitare retea de iluminat public in

Calarasi " precum si a altor masuri necesare implementarii

acestuia;
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 1/26.07.2017 cu
amendamentele propuse, care, cu 15 voturi „pentru”, față de 15 consilieri prezenți și 15 în
funcție, devine Hotărârea nr. 55/31.08. 2017.
Proiectul de hotărâre nr. 2
Președintele de ședință dă citire la expunerea de motive a primarului și proiectului de
hotărâre inițiat de primarul comunei Mînăstirea prin care se solicită aprobarea modelului
contractului de prestări servicii de salubrizare în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Ecomanagement Salubris;
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 2/22.08.2017 care, cu 15
voturi „pentru”, față de 15 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine Hotărârea nr.
56/31.08.2017.
Proiectul de hotărâre nr. 3
Președintele de ședință dă citire raportului de specialitate al compartimentului financiarcontabil 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. 3/26.07.2017 care, cu un
număr de 15 voturi „pentru”, față de 15 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine Hotărârea nr.
57/31.08.2017.
Proiectul de hotărâre nr. 4
Președintele de ședință dă citire raportului de specialitate al Viceprimarului in 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
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coasei a III-a de lucernă din islazul comunal
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 4/26.07.2017 care, cu un
număr de 15 voturi „pentru”, față de 15 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine Hotărârea nr.
58/31.07.2017.
Proiectul de hotărâre nr. 5
Președintele de ședință dă citire raportului de specialitate al compartimentului fonduri
europene in cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Mînăstirea și
proiectului de hotărâre inițiat de primarul comunei Mînăstirea prin care se solicită aprobarea
Proiectului Tehnic al investiției „Modernizare târg comunal în comuna Mînăstirea, județul
Călăraşi” și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 5/26.07.2017 care, cu un
număr de 15 voturi „pentru”, față de 15 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine Hotărârea nr.
59/31.07.2017.

DIVERSE
Secretarul comunei Mînăstirea dă citire Adresei Consiliului Național pentru Studierea
Arhivelor Securității nr. RCG1053/17/28.07.2017, transmisă de Consiliul Judetean Călărași prin
Adresa nr. 12530/08.08.2017, privind obligația consilierilor locali de completare a declarațiilor pe
propria răspundere cu privire la activitatea de lucrător sau colaborator al securității. Sunt
înmânate tuturor consilierilor formulare de declarație, pe care aceștia le completează și le
semnează, după care sunt înmânate secretarului comunei Mînăstirea spre a fi transmise
Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.
Domnul consilier Ilie Ștefan aduce la cunoștința celor prezenți că luna august este ultima
pentru care a fost președinte de ședință și propune alegerea unui alt președinte pentru
următoarele trei luni, începând cu luna septembrie. Domnul consilier Vulpe Romeo îl propune
pe domnul Lupșeneanu Niculae ca președinte de sedință pentru următoarele trei luni. Nefiind
alte propuneri, se supune la vot cea facută, iar domnul Lupșeneanu Niculae este votat cu 15
voturi.
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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