ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 28.11.2017 in cadrul sedinței ordinare a Consiliului Local Mînăstirea
Sedința este deschisă de domnul Năstase Ion, secretarul comunei Mînăstirea care arată
că prin convocatorul nr. 7584/21.11.2017, 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 nominal și se constată că doamna consilier
Alexandru Rodica și domnul consilier Gingașu Valentin Bogdan absentează nemotivat.
Secretarul comunei Mînăstirea arată că prin participarea la ședință a unui număr 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 ședința
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 Lupșeneanu 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 cunoștința celor prezenți că au apărut unele
probleme urgente și propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri:


Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar cu
personalitate juridică din comuna Mînăstirea pentru anul 2018-2019.



Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției
,,REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL, DIN SATUL
MÎNASTIREA, COMUNA MÎNASTIREA, JUD. CALARASI’’, predarea către Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania
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Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului Căminului cultural Mînăstirea, str.
Oltenitei, nr. 76, comuna Mînăstirea, Judetul Calarasi și asigurarea condițiilor în vederea
executării obiectivului de investiţii ,,REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN
CULTURAL, DIN SATUL ,MÎNASTIREA, COMUNA MÎNASTIREA, JUD.CALARASI’’ .
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 rectificarea bugetului local pe anul 2017.
2. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Mînăstirea
nr. 59/31.08.2017.
3. Proiect de hotărâre privind organizarea în comuna Mînăstirea a unor manifestări
cultural-artistice cu ocazia sărbătorilor de iarnă din anul 2017.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune al comunei Mînăstirea
pentru prevenirea și combaterea înzăpezirilor, înghețului, alunecușului și a altor
fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2017-2018.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar cu
personalitate juridică din comuna Mînăstirea pentru anul 2018-2019.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției
,,REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL, DIN SATUL
MÎNASTIREA, COMUNA MÎNASTIREA, JUD. CALARASI’’, predarea către Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania
Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului Căminului cultural Mînăstirea,
str. Oltenitei, nr. 76, comuna Mînăstirea, Judetul Calarasi și asigurarea condițiilor în
vederea executării obiectivului de investiţii ,,REABILITARE, MODERNIZARE SI
DOTARE CAMIN CULTURAL, DIN SATUL ,MÎNASTIREA, COMUNA MÎNASTIREA,
JUD.CALARASI’’ .
7. DIVERSE
Proiectul de hotărâre nr. 1
Președintele de ședință dă citire raportului de specialitate 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 aprobarea
rectificării bugetului local pe anul 2017.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 1/25.10.2017 care, cu
13 voturi „pentru”, față de 13 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine Hotărârea nr. 70/28.11.
2017.
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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 revocarea
Hotărârii Consiliului Local Mînăstirea nr. 59/31.08.2017.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 2/25.10.2017 care, cu
13 voturi „pentru”, față de 13 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine Hotărârea nr.
71/28.11.2017.
Proiectul de hotărâre nr. 3
Președintele de ședință dă citire raportului de specialitate al viceprimarului comunei
Mînăstirtea din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Mînăstirea și
proiectului de hotărâre inițiat de primarul comunei Mînăstirea prin care se solicită organizarea
în comuna Mînăstirea a unor manifestări cultural-artistice cu ocazia sărbătorilor de iarnă din
anul 2017.
Se supune la vot propunerea făcută și, cu un număr de 13 voturi „pentru” din
13 consilieri prezenți și 15 în funcție, se hotărăște dezbaterea proiectului de hotărâre nr.
3/25.10.2017 si devine Hotărârea nr. 72/28.11. 2017.
Proiectul de hotărâre nr. 4
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 aprobarea
Planului de acțiune al comunei Mînăstirea pentru prevenirea și combaterea înzăpezirilor,
înghețului, alunecușului și a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului rece
2017-2018.
Se supune la vot propunerea făcută și, cu un număr de 13 voturi „pentru” din
13 consilieri prezenți și 15 în funcție, se hotărăște dezbaterea proiectului de hotărâre nr.
4/25.10.2017 si devine Hotărârea nr. 73/28.11. 2017.
Proiectul de hotărâre nr. 5
Președintele de ședință dă citire raportului de specialitate al secretarului comunei
Mînăstirea din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Mînăstirea și
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proiectului de hotărâre inițiat de primarul comunei Mînăstirea prin care se solicită aprobarea
rețelei unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică din comuna Mînăstirea
pentru anul 2018-2019.
Se supune la vot propunerea făcută și, cu un număr de 13 voturi „pentru” din
13 consilieri prezenți și 15 în funcție, se hotărăște dezbaterea proiectului de hotărâre nr.
5/27.11.2017 si devine Hotărârea nr. 74/28.11. 2017.
Proiectul de hotărâre nr. 6
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
indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE
CAMIN CULTURAL, DIN SATUL MÎNASTIREA, COMUNA MÎNASTIREA, JUD. CALARASI’’,
predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,

a amplasamentului Căminului cultural

Mînăstirea, str. Oltenitei, nr. 76, comuna Mînăstirea, Judetul Calarasi și asigurarea condițiilor în
vederea executării obiectivului de investiţii ,,REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE
CAMIN CULTURAL, DIN SATUL ,MÎNASTIREA, COMUNA MÎNASTIREA, JUD.CALARASI’’ .
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 6/27.11.2017 care, cu
13 voturi „pentru”, față de 13 consilieri prezenți și 15 în funcție, devine Hotărârea nr.
75/28.11.2017.

DIVERSE
Se înscrie la cuvânt domnul consilier Stan Dumitru, care aduce la cunoștința celor
prezenți constatarea că, în urma lucrărilor de reabilitare a sistemului de iluminat public în
comuna Mînăstirea, pe stâlpii stradali au rămas resturi de conductori electrici din vechea rețea
de iluminat, ceea ce afectează în mod negativ aspectul stradal. Domnul viceprimar al comunei
Mînăstirea răspunde că a constatat acest lucru și a luat deja legătira cu prestatorul lucrării de
reabilitare a rețelei, în vederea remedierii deficienței.
Domnul consilier Stan Dumitru pune în discuție problema apelor pluviale care, în
perioadele ploioase, băltesc pe carosabil la intersecția Drumului Național 31 cu Drumul
Județean 303. Domnul primar răspunde că, fiind în zona DN 33 și DJ 303, problema nu poate fi
rezolvată decât cu concursul administratorilor acestor drumuri, s-au făcut demersurile necesare
atât către Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Călărași, cât și către Compania Națională de
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Administrare a Infrastructurii Rutiere, dar nu s-a primit nicio soluție, astfel încât se va avea în
vedere posibilitatea rezolvării problemei prin preluarea apelor în sistemul de canalizare al
comunei Mînăstirea.
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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