ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 26.10.2017 in cadrul sedinței ordinare a Consiliului Local Mînăstirea
Sedința este deschisă de domnul Năstase Ion, secretarul comunei Mînăstirea care
arată că prin convocatorul nr. 7020/18.10.2017, 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 14 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 14 consilieri prezenți.
Secretarul comunei Mînăstirea atrage atenția că, având în vedere absența domnului
Lupșeneanu Niculae, ales președinte de ședință pentru o perioadă de trei luni începând cu
luna septembrie 2017, este necesară alegerea unui nou președinte de ședință pentru ședința
de astăzi. Domnul Stan Dumitru îl propune pe domnul Gingașu Valentin Bogdan, propunere
care este votată în unanimitate de cei prezenți.
Președintele de sedință, domnul Gingașu Valentin Bogdan, 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 14
consilieri prezenți, față de 15 în funcție:
1. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului "Construire teren de minifotbal
cu gazon sintetic, vestiare, imprejmuire si iluminat în comuna Mînăstirea, județul
Călărași"
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2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului
ASOCIAȚIEI FOTBAL CLUB UNIREA MÎNĂSTIREA.
DIVERSE
Proiectul de hotărâre nr. 1
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
implementarea proiectului "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. 1/25.09.2017 care, cu
14 voturi „pentru”, față de 14 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine Hotărârea nr.
67/26.10. 2017.
Proiectul de hotărâre nr. 2
Președintele de ședință dă citire raportului de specialitate 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
rectificarea bugetului local pe anul 2017;
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 2/25.09.2017 care, cu
14 voturi „pentru”, față de 14 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine Hotărârea nr.
68/26.10.2017.
Proiectul de hotărâre nr. 3
Președintele de ședință dă citire raportului de specialitate al secretarului comunei
Minastirea in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mînăstirea prin care se
solicită aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului ASOCIAȚIEI FOTBAL CLUB
UNIREA MÎNĂSTIREA.
Se supune la vot propunerea făcută și, cu un număr de 14 voturi „pentru” din 14
consilieri prezenți și 15 în funcție, se hotărăște dezbaterea proiectului de hotărâre nr.
3/25.09.2017 si devine Hotărârea nr. 69/26.10. 2017.
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DIVERSE
Secretarul comunei Mînăstirea face o revenire la ședința din luna septembrie, când, în
urma dezbaterii proiectului de hotărâre prin care se solicita aprobarea activităților necesare
inițierii concesionării prin licitație publică suprefeței de 20000 m2 teren arabil situat în
extravilanul comuna Mînăstirea, tarlaua 66/1, parcela 1, s-a înscris la cuvânt domnul consilier
Căpraru Valerică, declarând că, din câte își amintește, terenul care se dorește a fi
concesionat face parte din islazul comunal. În continuare, secretarul comunei Mînăstirea dă
citire Hotărârii Comisiei Județene pentru Stabilirea Privată Asupra Terenurilor Călărași nr.
217/17.02.2009 privind diminuarea islazului comunal de la 399,60 ha. la 393,05 ha. Se dă
citire, de asemenea, Hotărârii Consiliului Local Mînăstirea nr. 12/25.03.2009 privind trecerea
suprafetei de 6,55 ha din domeniul privat al comunei Minastirea in domeniul public. Se atrage
atenția asupra art. 1 din HCL mai sus menționată, care prevede că suprafața de 6,55 ha care
trece în domeniul public este localizată în tarlaua 66/1, parcela 1, ceea ce demonstrează
faptul că în prezent suprafața respectivă nu mai face parte din islazul comunal. Cei prezenți
iau act de cele prezentate, urmând ca, într-o ședință viitoare, să fie reluată dezbaterea
proiectului de hotărâre mai sus menționat.
Domnul consilier Căpraru Valerică atrage atenția asupra necesității curățării șanțurilor
de scurgere a apelor de-a lungul Drumului Județean 303, acestea fiind colmatate cu gunoaie.
Primarul comunei Mînăstirea răspunde că vor fi luate măsuri de curățare a șanțurilor.
Primarul comunei Mînăstirea dă citire raportului domnului Perca Constantin, salariat cu
atribuții de șef serviciu pentru situații de urgență, în care este prezentată necesitatea luării din
timp a unor măsuri de prevenire și combatere a fenomenelor meteorologice periculoase pe
parcursul sezonului rece. Totodată, primarul comunei Mînăstirea solicită celor prezenți ca, pe
lângă măsurile prezentate în raport, să propună și altele care ar îmbunătăți activitatea de
prevenire și combatere a fenomenelor meteorologice pe timpul iernii, iar problema să fie
redezbătută într-o ședință viitoare.
Primarul comunei Mînăstirea solicită consilierilor prezenți să dezbată și să hotărască
dacă sunt de acord cu organizarea Sărbătorii de Crăciun, așa cum a avut loc în anii
precedenți pe data de 26 decembrie, atrăgând atenția că aceasta implică costuri pentru
formații muzicale, foc de artificii, etc., care nu pot fi acoperite din donații și sponsorizări ale
agenților economici locali, astfel că o parte din acestea vor trebui acoperite din bugetul local,
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dacă acest lucru va fi posibil.
Președintele de sedință întreabă dacă mai sunt probleme de discutat și, nemaifiind
solicitări declară ședința închisă și mulțumește pentru participare.

Președinte de ședință,
Gingașu Valentin Bogdan

Secretar,
Năstase Ion
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