ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 28.09.2017 in cadrul sedinței ordinare a Consiliului Local Mînăstirea
Sedința este deschisă de domnul Năstase Ion, secretarul comunei Mînăstirea care arată
că prin convocatorul nr. 6269/20.09.2017, 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 13 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 13 consilieri prezenți.
Președintele de sedință, domnul Lupseneanu Niculae, ales pentru o perioadă de trei luni
începând cu luna septembrie 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.
Secretarul comunei Mînăstirea aduce la cunostința celor prezenti că a aparut o problemă
urgentă și propune adăugarea la ordinea de zi a următorului proiect de hotărâre:
 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între comuna
Mînăstirea și ParohiaSfântul Mare Mucenic Dimitrie, a implementării proiectului
“CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE IMOBIL, RESTAURARE SI CONSERVARE
FRESCA INTERIOARA, RESTAURARE MOBILIER LA BISERICA ,,SF. MARE MUCENIC
DIMITRIE``(C1), AMENAJARE INCINTA, CONSTRUIRE CORP ANEXA (C2), REALIZARE
INSTALATII ELECTRICE SI TERMICE, INSTALATIE DE ILUMINAT ARHITECTURAL SI
AMBIENTAL, REFACERE IMPREJMUIRE” și a indicatorilor tehnico-economici ai acestuia.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi, proiect care este votat “pentru“ de toți cei 13
consilieri prezenți, față de 15 în funcție:
1. Proiect de hotărâre privind privind rectificarea bugetului local pe anul 2017;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii unui proiect de investiții pentru realizarea
obiectivului "Construire teren de minifotbal cu gazon sintetic, vestiare, imprejmuire si
iluminat" în comuna Mînăstirea, județul Călărași;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităților necesare inițierii concesionării prin
licitație publică suprefeței de 20000 m2 teren arabil situat în extravilanul comuna
Mînăstirea, tarlaua 66/1, parcela 1;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului final pentru proiectul „Extindere retea de
canalizare si statie de epurare in comuna Minastirea, judetul Calarasi” finanţat din fonduri
europene nerambursabile – prin PNDR – Submăsura 7.2. Investiţii în crearea și
modernizarea infrastructurii de bază la scară mică;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de acordare a scrisorii de garanţie din
partea S.C. FGCR – IFN S.A. în vederea obţinerii avansului pentru proiectul „Extindere
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retea de canalizare si statie de epurare in comuna Minastirea, judetul Calarasi” finanţat
din fonduri europene nerambursabile – prin PNDR;
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei
Mînăstirea în cadrul Consiliului de administraţie al Liceului Tehnologic Matei Basarab
Mînăstirea pentru anul școlar 2017-2018;
7. Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 157/15.07.2013
încheiat între Consiliul Local Mînăstirea și SC GEAL INVEST SMART SRL pentru
suprafața de 5000 m2 teren situat în extravilanul comunei Mînăstirea;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între comuna
Mînăstirea și ParohiaSfântul Mare Mucenic Dimitrie, a implementării proiectului
“CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE IMOBIL, RESTAURARE SI CONSERVARE
FRESCA INTERIOARA, RESTAURARE MOBILIER LA BISERICA ,,SF. MARE MUCENIC
DIMITRIE``(C1), AMENAJARE INCINTA, CONSTRUIRE CORP ANEXA (C2), REALIZARE
INSTALATII ELECTRICE SI TERMICE, INSTALATIE DE ILUMINAT ARHITECTURAL SI
AMBIENTAL, REFACERE IMPREJMUIRE” și a indicatorilor tehnico-economici ai acestuia

DIVERSE
Proiectul de hotărâre nr. 1
Președintele de ședință dă citire raportului de specialitate al al compartimentului financiarcontabil 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. 1/25.08.2017 care, cu 13
voturi „pentru”, față de 13 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine Hotărârea nr. 60/28.09.
2017.
Proiectul de hotărâre nr. 2
Președintele de ședință 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 primarul comunei Mînăstirea prin care se solicită aprobarea
iniţierii unui proiect de investiții pentru realizarea obiectivului "Construire teren de minifotbal cu
gazon sintetic, vestiare, imprejmuire si iluminat" în comuna Mînăstirea, județul Călărași;
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 2/25.08.2017 care, cu 13
voturi „pentru”, față de 13 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine Hotărârea nr.
61/28.09.2017.
Proiectul de hotărâre nr. 3
Președintele de ședință dă citire raportului de specialitate al compartimentului urbanism si
amenajarea teritoriului in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mînăstirea prin
care se solicită aprobarea activităților necesare inițierii concesionării prin licitație publică
suprefeței de 20000 m2 teren arabil situat în extravilanul comuna Mînăstirea, tarlaua 66/1,
parcela 1.
Se înscrie la cuvânt domnul consilier Căpraru Valerică, care declară că, din câte își
amintește, terenul care se dorește a fi concesionat face parte din islazul comunal. Secretarul
comunei Mînăstirea îi răspunde că islazul comunal a fost diminuat, în urmă cu foarte multă
vreme, cu această suprafață de teren, în acest sens existând documente care vor fi prezentate
Consiliului Local Mînăstirea în ședința următoare. Având în vedere situația creată, domnul
consilier Veșteman Vasile propune amânarea dezbaterii acestui proiect de hotărâre până la o
ședință viitoare. Se supune la vot propunerea făcută și, cu un număr de 11 voturi pentru și 2
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voturi împotrivă din 13 consilier prezenți și 15 în funcție, se hotărăște dezbaterea proiectului de
hotărâre nr. 3/25.08.2017 într-o ședință viitoare.
Proiectul de hotărâre nr. 4
Președintele de ședință 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 primarul comunei Mînăstirea prin care se solicită aprobarea
bugetului final pentru proiectul „Extindere retea de canalizare si statie de epurare in comuna
Minastirea, judetul Calarasi” finanţat din fonduri europene nerambursabile – prin PNDR –
Submăsura 7.2. Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică;
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 4/25.08.2017 care, cu un
număr de 13 voturi „pentru”, față de 13 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine Hotărârea nr.
62/28.09.2017.
Proiectul de hotărâre nr. 5
Președintele de ședință 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 primarul comunei Mînăstirea prin care se solicita aprobarea
solicitării de acordare a scrisorii de garanţie din partea S.C. FGCR – IFN S.A. în vederea
obţinerii avansului pentru proiectul „Extindere retea de canalizare si statie de epurare in comuna
Minastirea, judetul Calarasi” finanţat din fonduri europene nerambursabile – prin PNDR.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 5/25.08.2017 care, cu un
număr de 13 voturi „pentru”, față de 13 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine Hotărârea nr.
63/28.09.2017.
Proiectul de hotărâre nr. 6
Președintele de ședință dă citire raportului de specialitate al secretarului comunei
Mînăstirea și proiectului de hotărâre inițiat de primarul comunei Mînăstirea prin care se solicita
desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Mînăstirea în cadrul Consiliului de
administraţie al Liceului Tehnologic Matei Basarab Mînăstirea pentru anul școlar 2017-2018.
Președintele de ședință solicit celor prezenți să facă propuneri. Domnul consilier
Veșteman Vasile o proune pe doamna Alexandru Rodica. Nefiind alte discuții, se supune la vot
propunerea domnului Veșteman Vasile. Domnul consilier Stamelatos Gheorghe aduce la
cunoștință faptul că, având funcția de director al Liceului Tehnologic Matei Basarab Mînăstirea,
nu va vota acest proiect de hotărâre și roagă să se consemneze acest lucru în procesul verbal
al ședinței. Se trece la vot și, cu un număr de 12 voturi „pentru”, față de 13 consilieri prezenți și
15 în funcție, devine Hotărârea nr. 64/28.09.2017 prin care doamna consilier Alexandru Rodica
este desemnat reprezentant al Consiliului Local al comunei Mînăstirea în cadrul Consiliului de
administraţie al Liceului Tehnologic Matei Basarab Mînăstirea pentru anul școlar 2017-2018
Proiectul de hotărâre nr. 7
Președintele de ședință dă citire raportului de specialitate al secretarului comunei
Mînăstirea și proiectului de hotărâre inițiat de primarul comunei Mînăstirea prin care se solicita
rezilierea Contractului de concesiune nr. 157/15.07.2013 încheiat între Consiliul Local
Mînăstirea și SC GEAL INVEST SMART SRL pentru suprafața de 5000 m 2 teren situat în
extravilanul comunei Mînăstirea;
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 7/13.09.2017 care, cu un
număr de 13 voturi „pentru”, față de 13 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine Hotărârea nr.
65/28.09.2017.
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Proiectul de hotărâre nr. 8
Președintele de ședință 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 primarul comunei Mînăstirea prin care se solicită aprobarea
încheierii Acordului de parteneriat între comuna Mînăstirea și ParohiaSfântul Mare Mucenic
Dimitrie, a implementării proiectului “CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE IMOBIL,
RESTAURARE SI CONSERVARE FRESCA INTERIOARA, RESTAURARE MOBILIER LA BISERICA
,,SF. MARE MUCENIC DIMITRIE``(C1), AMENAJARE INCINTA, CONSTRUIRE CORP ANEXA (C2),
REALIZARE INSTALATII ELECTRICE SI TERMICE, INSTALATIE DE ILUMINAT ARHITECTURAL SI
AMBIENTAL, REFACERE IMPREJMUIRE” și a indicatorilor tehnico-economici ai acestuia.

Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 8/27.09.2017 care, cu un
număr de 13 voturi „pentru”, față de 13 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine Hotărârea nr.
66/28.09.2017.
DIVERSE
Primarul comunei Mînăstirea aduce la cunoștința celor prezenți că în urma furtunii care a
avut loc în urmă cu circa două săptămâni, acoperișul clădirii vechi a Școlii Coconi a suferit
avarii. Domnul consilier Lupșeneanu Niculae declară că, din informațiile pe care le deține, și
invelitoarea clădirii noi a Școlii Coconi a avut de suferit. Primarul comunei Mînăstirea răspunde
că la clădirea nouă se va interveni cu lucrări de reparație a acoperișului, iar pentru clădirea
veche, având în vedere starea avansată de degradare și neutilizarea acesteia de foarte multă
vreme, se va lua în calcul inclusiv demolarea, dacă nu va fi identificată o utilizare care i-ar putea
fi dată.
Președintele de sedință întreabă dacă mai sunt probleme de discutat și, nemaifiind
solicitări declară ședința închisă și mulțumește pentru participare.

Președinte de ședință,
Lupșeneanu Niculae

Secretar,
Năstase Ion
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