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CUVANT INAINTE

Anul 2019 a reprezentat un an al eforturilor comune pentru respectarea drepturilor cetatenilor
si a legalitatii, pentru solutionarea optima a solicitarilor acestora, in masura posibilitatilor §i
resurselor disponibile.
Un rol deosebit 1-a avut, desigur, si sprijinul acordat de cetateni in atingerea obiectivelor
propuse, colaborarea efectiva a acestora cu administratia locala, fapt materializat in adoptarea
unor decizii menite a contribui la cresterea calitatii vietii de zi cu zi a oamenilor si dezvoltarea
comunei.

Putem considera anul 2019 ca fund un an dinamic in domeniul investitiilor si modemizarilor
de infrastructure. Astfel, in anul 2019 s-au derulat urmatoarele proiecte:

1. "Infiintare canalizare menajera cu statie de epurare in comuna Mitreni, judetul Calara§i";

2. "Asfaltare strazi in comuna Mitreni, judetul Calara§i.
Mitreni ”

Sistemul de invatamant a beneficiat de sponsorizari in preajma sarbatorilor.

Multumesc Consiliului local Mitreni precum §i cetatenilor pentru increderea acordata §i va
asigur ca voi face tot posibilul ca, si pe viitor, sa depun toate eforturile pentru a transforma
comuna Mitreni intr-o comuna modema, conform standardelor europene.
Prezentul report, completat cu date statistice care reflecta starea economica, sociala §i de
mediu a localitatii pe anul 2019 este prezentat in sedinta Consiliului local de Primarul
comunei, in primul trimestru al anului 2020, in conformitate cu dispozitiile art. 155 alin. (3)
lit. a), din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ.

□

Asezare[modificare | modificare sursa]
Comuna se afla in partea de vest a judetului, pe malurile raului Arges. Este strabatuta de soseaua
nationala DN4, care leaga Oltenita de Bucuresti.151 Prin comuna trece si calea ferata Bucuresti-Oltenita, pe
care este deservita de halta de calatori Valea Rosie.161

Dem.Ografie[modificare I modificare sursa]

Componenta etnica a comunei Mitreni

g Romani (90,97%)

Romi (5,25%)

Necunoscuta (3,77%)

■ Alta etnie (0%)

Componenta confesionala a comunei Mitreni

3. Ortodocsi (93,7%)

Necunoscuta (3,77%)

I Alta religie (2,52%)

Conform recensamantului efectuat in 2011, populatia comunei Mitreni se ridica la 4.323 de locuitori, in
scadere fata de recensamantul anterior din 2002, cand se inregistrasera 4.898 de locuitori.111 Majoritatea
locuitorilor sunt romani (90,98%), cu o minoritate de romi (5,25%). Pentru 3,77% din populatie, apartenenta
etnica nu este cunoscuta.121 Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor
sunt ortodocsi (93,71%). Pentru 3,77% din populatie, nu este cunoscuta apartenenta confesionala.171

Politica si administratie[modificare j modificare sursa]
Comuna Mitreni este administrata de un primar si un consiliu local compus din 13 consilieri.
Primarul, Tudorica Minciunap], de la Partidul National Liberal, a fost ales in 2012. Incepand cu alegerile
locale din 2016, consiliul local are urmatoarea componenta pe partide politice:[8]

Part id

Consilieri Componenta Consiliului

Partidul National Liberal

8

Partidul Social Democrat

4

Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor

1

Istone[modificare | modificare sursa]
La sfarsitul secolului al XlX-lea, comuna se numea Mitreni-Clatesti, facea parte din plasa Oltenita a judetului
llfov si avea in compunere satele Mitreni (sau Mitreni-Fundeni), Clatesti si Luica (ultimul, denumit si LuicaMihai Voda, pentru a-l deosebi de alt sat cu acelasi nume), avand in total 1182 de locuitori, ce traiau in 260
de case si 12 bordeie. In comuna functionau doua biserici la Mitreni si Clatesti, o scoala mixta si o masina
de treierat cu aburi, iar principalul proprietar de terenuri agricole era Eforia Spitalelor Civile.191 In 1925,
Anuarul Socec consemneaza comuna cu numele actual si in componenta actuals, plus catunul Jaianu,
dupa ce satul Luica-Mihai Voda a primit numele de Valea Rosie; ea facea parte din aceeasi plasa si avea
1850 de locuitori.1101 In 1931, catunul Jaianu nu mai este consemnat.1111
In 1950, comuna a fost transferata raionului Oltenita din regiunea Bucuresti, iar in 1968 a revenit la judetul
llfov, reinfiintat.[12l[131 In 1981, o reorganizare administrativa regionala a dus la transferarea comunei
la judetul CalSrasi.1141 Pana in 1989, Mitreni a fost comuna suburbans a orasului Oltenita; din 1989 a fost
subordonata direct judetului Calarasi.1151

SITUATIA ECONOMICA
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Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate a asigura dezvoltarea economica a
localitatii si imbunatatirea situatiei sociale a acestora. Identificarea problemelor prioritare de
interes local precum si atragerea de fonduri in scopul solutionarii acestora constituie
obiectivul prioritar al primarului, al consiliului local si va fi implementat de aparatul de
specialitate.
Comuna Mitreni, ca de altfel si alte comune din judetul Calarasi, este o comuna
preponderent agricola, functia agricola a acesteia materializandu-se in productia vegetala,
productia animala §i alte activitati adiacente.

Pe raza localitatii Mitreni isi desfasoara activitatea un numar de 62 de societati comerciale
si persoane fizice autorizate care contribuie la dezvoltarea comunei prin crearea de locuri de
munca si prin achitarea de taxe si impozite.

INVATAMANT
La nivelul comunei Mitreni exista doua scoli gimnaziale si doua gradinite cu program normal,
respectiv
A. In sat Valea Rosie
1. Scoala Gimnaziala nr. 1 Valea Rosie

2. Gradinita cu program normal nr. 1 Valea Rosie

B. In sat Mitreni
1. Scoala Gimnaziala nr. 2 Mitreni

2. Gradinita cu program normal nr. 2 Mitreni
in cadrul acestor structuri sunt cuprinsi un numar de elevi, dupa cum urmeaza

A. in sat Valea Rosie
1. Scoala Gimnaziala Valea Ro§ie - 112 elevi

2. Gradinita cu program normal nr. 1 Valea Rosie- 40 prescolari

B. in sat Mitreni
1. $coala Gimnaziala nr. 2 Mitreni - 78 elevi

2. Gradinita cu program normal nr. 2 Mitreni - 27 prescolari

CULTURA SICULTE

Comuna Mitreni beneficiaza de o biblioteca, postal de bibliotecar fiind in prezent vacant.

La nivelul comunei exista mai multe situri arheologice precum si un monument al eroilor
numit "Troita" unde, in fiecare an de Inaltare, se oficiaza o slujba de pomenire.
Actualmente, comuna dispune de 3 biserici ortodoxe, si anume:

- Biserica Sfantul Gheorghe situata in sat Valea Rosie;
- Biserica Sfantul Nicolae situata in sat Mitreni;

- Biserica Adormirea Maicii Domnului situata in sat Clatesti.

ST AREA MEDIULUI

Teritoriul administrativ al comunei, in suprafata totala 5219 ha, in care sunt incluse si 575 ha
padure , este formata din 3 localitati, respectiv satele : Mitreni, Valea Rosie si Clatesti. Pentru
conservarea si protectia mediului in comuna, s-au ecologizat cursurile de apa din comuna,
santurile, s-au plantat flori, arbori si arbusti.

Pentru imbunatatirea calitatii mediului din comuna, se inscrie executia sistemului de
canalizare si alimentare cu apa satele Mitreni si Valea Rosie. Consider ca starea mediului in
comuna este buna, pe viitor, activitatea ce se va desfasura in sensul sporirii calitatii mediului
fiind aceea de constientizare a populatiei pentru mentinerea unui mediu curat , pentru
colectarea selectiva a deseurilor din comuna si pentru reciclarea deseurilor refolosibile.

ACTIVITATEA DE ADOPTARE, EMITERE DE ACTE NORMATIVE

Toate proiectele de acte normative au fost aduse la cunostinta publica si a fost organizata o
dezbatere publica pe tema organizarii pazei comunale, pasunatului .adoptarea unei variante
pentru ziua comunei, a protectiei mediului si gospodarire comunala.
Hotararile consiliului local cu caracter normativ au fost aduse la cunostinta publica
prin afisaj la sediul primariei sau in diverse puncte special stabilite din satele componente, iar
cele cu caracter individual au fost comunicate celor interesati.
In anul 201J nu s-a depus la Primaria Mitreni nici o solicitare de informatii de interes public.

Numarul mic al solicitarilor se explica prin transparenta totala in activitatea
desfasurata, multe informatii de interes public fund afisate in locurile special amenajate.
In anul 2019 au fost convocate un numar de 20 de sedinte de Consiliu Local, astfel 12 §edinte
ordinare, 8 sedinte extraordinare.
In cadrul celor 20 de sedinte au fost inregistrate si promovate un numar de 161 de hotarari,
initiate de primarul Minciuna Tudorica, precum §i de catre consilierii locali, in conformitate
cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ.

Hotararile adoptate de Consiliul Local au vizat urmatoarele segmente:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Patrimoniu
Buget
Impozite §i taxe
Investitii
Asistenta sociala
invatamant
Salubritate
Activitatea Consiliului Local a fost una intensa, menita a sprijini activitatea primarului
si a aparatului de specialitate, ajutand la promovarea obiectivelor trasate pentru
dezvoltarea comunei §i cresterea nivelului de trai al cetatenilor.
Primarul comunei Mitreni a emis^in anul 2019 un numar de 334 de dispozitii cu
caracter normativ sau individual/ /
PRIMARY MINCIUNA TUDORICA

