RAPORTUL PRIVIND STAREA ECONOMICĂ,
SOCIALĂ ȘI DE MEDIU A COMUNEI MITRENI,
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI PENTRU ANUL 2021

CUVÂNT ÎNAINTE

Anul 2021 a reprezentat un an al eforturilor comune pentru respectarea drepturilor cetățenilor și a legalității,
pentru soluționarea optimă a solicitărilor acestora, în măsura posibilităților și resurselor disponibile.

Un rol deosebit l-a avut, desigur, și sprijinul acordat de cetățeni în atingerea obiectivelor propuse, colaborarea
efectivă a acestora cu administrația locală, fapt materializat în adoptarea unor decizii menite a contribui la
creșterea calității vieții de zi cu zi a oamenilor și dezvoltarea comunei.
Putem considera anul 2021 ca fiind un an dinamic în domeniul investițiilor și modernizărilor de infrastructură.
Astfel, în anul 2021 s-au derulat următoarele proiecte:
STADIU PROIECTE – PRIMARIA MITRENI 2021

DENUMIREA PROIECTULUI
ASFALTARE STRAZI IN COMUNA MITRENI, JUDETUL
CALARASI
REABILITARE,MODERNIZARE SI EXTINDERE SCOALA
GIMNAZIALA NR 1 SAT VALEA ROSIE,COMUNA
MITRENI,JUDETUL CALARASI
INFIINTARE CANALIZARE MENAJERA CU STATIE DE
EPURARE IN COMUNA MITRENI,JUDETUL CALARASI
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CU 3 SALI DE
GRUPA IN SAT VALEA ROSIE COMUNA MITRENI,
JUDETUL CALARASI
CONSTRUIRE SI DOTARE SEDIU DE PRIMARIE IN
COMUNA MITRENI, JUDETUL CALARASI
EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA
POTABILA IN COMUNA MITRENI, JUDETUL CALARASI
DEZVOLTAREA RETELEOR INTELIGENTE DE
DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNA
MITRENI, JUDETUL CALARASI
ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA
INTELIGENTA A ENERGIEI IN CLADIRILE PUBLICE CU
DESTINATIA INVATAMANT _ SCOALA GIMNAZIALA
NR 1 SAT VALEA ROSIE
MODERNIZARE SI REABILITARE DRUMURI, STRAZI,
ALEI SI TROTUARE IN COMUNA MITRENI, JUDETUL
CALARASI
ASFALTARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES
LOCAL IN COMUNA MITRENI, JUDETUL CALARASI –
ETAPA IV
CONSTRUIRE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN
COMUNA MITRENI, JUDETUL CALARASI
EXECUTIE LUCRARI DE RACORDARE LA RETEAUA
ELECTRICA A LOCULUI DE CONSUM PERMANANET
STATIE DE EPURARE
LUCRARI DE INREGISTRARE SISTEMATICA

STADIUL FIZIC AL PROIECTULUI
IN EXECUTIE
IN EXECUTIE – 98%

IN EXECUTIE – 95%
IN EXECUTIE – 79%

DOSAR REDEPUS – ACTUALIZARE DEVIZ
DOSAR DEPUS SPRE FINANTARE MDLAP- ANGHEL
SALIGNY
FAZA DE PROIECTARE

STADIU FIZIC – 87%
DOSAR DEPUS SPRE FINANTARE LA AFM

DOSAR DEPUS SPRE FINANTARE MDLAP- ANGHEL
SALIGNY
DOSAR DEPUS SPRE FINANTARE MDLAP- ANGHEL
SALIGNY
DOSAR REDEPUS-ACTUALIZARE DEVIZ
STADIU FIZIC 45%

OBTINERE FINANTARE IN VALOARE DE
160.000 LEI

S-au desfășurat 177 de achizții directe, conform extrasului din catalogul electronic SEAP.
Sistemul de învățământ a beneficiat de sponsorizări în preajma sărbătorilor.

În anul 2021 nu s-a depus la Primaria Mitreni nici o solicitare de informatii de interes public.
Numarul mic al solicitarilor se explica prin transparenta totala în activitatea desfasurata, multe informatii de
interes public fiind afisate în locurile special amenajate. Toate solicitarile au fost solutionate în termen legal, nefiind

nici o reclamatie administrativa sau plângere adresata instantelor de judecata.

Referitor la modul de solutionare a petitiilor, în anul 2021, la Primaria comunei Mitreni s-au
înregistrat un numar de petitii, a caror rezolvare în termen legal si cu respectarea legii, a facut ca sa nu fie
înregistrata nici o reclamatie administrativa sau plângere adresata instantelor de judecata.
Datele semnificative privind comuna sunt:
-reteaua stradala a comunei este formata din DC79 Mitreni‚ din care se ramifica drumuri comunale;
Comuna beneficiaza de urmatoarele utilitati: energie electrica, iluminat public, retea de alimentare cu apa prin captare
de izvor adancime, telefonie, cablu TV ,TV digitala;

Mulțumesc Consiliului local Mitreni precum și cetățenilor pentru încrederea acordată și vă asigur că voi face
tot posibilul ca, pe viitor, să depun toate eforturile pentru a transforma comuna Mitreni într -o comună
modernă, conform standardelor europene.

Prezentul raport, completat cu date statistice care reflectă starea economică, socială și de mediu a localității
pe anul 2021 este prezentat în ședința Consiliului local de Primarul comunei, în primul trimestru al anului
2022, în conformitate cu dispozițiile art. 155 alin. (3) lit. a). din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ.

Așezare[modificare | modificare sursă]
Comuna se află în partea de vest a județului, pe malurile râului Argeș. Este străbătută de șoseaua națională DN4, care
leagă Oltenița de București.[5] Prin comună trece și calea ferată București-Oltenița, pe care este deservită de halta de
călători Valea Roșie.[6]

Demografie[modificare | modificare sursă]

Componența etnică a comunei Mitreni

Români (90,97%)

Romi (5,25%)

Necunoscută (3,77%)

Altă etnie (0%)

Componența confesională a comunei Mitreni

Ortodocși (93,7%)

Necunoscută (3,77%)

Altă religie (2,52%)

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Mitreni se ridică la 4.323 de locuitori, în scădere față
de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 4.898 de locuitori.[1] Majoritatea locuitorilor
sunt români (90,98%), cu o minoritate de romi (5,25%). Pentru 3,77% din populație, apartenența etnică nu este
cunoscută.[2] Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (93,71%). Pentru 3,77% din populație,
nu este cunoscută apartenența confesională.[7]

Politică și administrație[modificare | modificare sursă]
Comuna Mitreni este administrată de un primar și un consiliu local compus din 13 consilieri. Primarul, Ciprian-Constantin
Panait, de la Partidul Național Liberal, a fost ales în 2020. Începând cu alegerile locale din 2020, consiliul local are
următoarea componență pe partide politice:[8]

Partid

Consilieri Componența Consiliului

Partidul Național Liberal

7

Partidul Social Democrat

6

Istorie[modificare | modificare sursă]
La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna se numea Mitreni-Clătești, făcea parte din plasa Oltenița a județului Ilfov și avea în
compunere satele Mitreni (sau Mitreni-Fundeni), Clătești și Luica (ultimul, denumit și Luica-Mihai Vodă, pentru a-l deosebi
de alt sat cu același nume), având în total 1182 de locuitori, ce trăiau în 260 de case și 12 bordeie. În comună funcționau
două biserici la Mitreni și Clătești, o școală mixtă și o mașină de treierat cu aburi, iar principal ul proprietar de terenuri
agricole era Eforia Spitalelor Civile.[9] În 1925, Anuarul Socec consemnează comuna cu numele actual și în componența
actuală, plus cătunul Jăianu, după ce satul Luica-Mihai Vodă a primit numele de Valea Roșie; ea făcea parte din aceeași
plasă și avea 1850 de locuitori.[10] În 1931, cătunul Jăianu nu mai este consemnat.[11]
În 1950, comuna a fost transferată raionului Oltenița din regiunea București, iar în 1968 a revenit la județul Ilfov,
reînființat.[12][13] În 1981, o reorganizare administrativă regională a dus la transferarea comunei la județul Călărași.[14] Până în
1989, Mitreni a fost comună suburbană a orașului Oltenița; din 1989 a fost subordonată direct județului Călărași.[15]

SITUAȚIA ECONOMICĂ
Autoritățile administrației publice locale sunt obligate a asigura dezvoltarea economică a localității și
îmbunătățirea situației sociale a acestora. Identificarea problemelor prioritare de interes local precum și
atragerea de fonduri în scopul soluționării acestora constituie obiectivul prioritar al primarului, al consiliului
local și va fi implementat de aparatul de specialitate.

Comuna Mitreni, ca de altfel și alte comune din județul Călărași, este o comună preponderent agricolă,
funcția agricolă a acesteia materializându-se în producția vegetală, producția animală și alte activități
adiacente.
Pe raza localității Mitreni își desfășoară activitatea un număr de 62 de societăți comerciale și persoane
fizice autorizate care contribuie la dezvoltarea comunei prin crearea de locuri de muncă și prin achitarea de
taxe și impozite.

ÎNVĂȚĂMÂNT
La nivelul comunei Mitreni există două școli gimnaziale și două grădinițe cu program normal, respectiv
A. În sat Valea Roșie
1. Școala Gimnazială nr. 1 Valea Roșie
2. Grădinița cu program normal nr. 1 Valea Roșie

B. În sat Mitreni
1. Școala Gimnazială nr. 2 Mitreni
2. Grădinița cu program normal nr. 2 Mitreni
În cadrul acestor structuri sunt cuprinși un număr de elevi, după cum urmează
A. În sat Valea Roșie
1. Școala Gimnazială Valea Roșie – primar 92 elevi

- gimnaziu 81 elevi
2. Grădinița cu program normal nr. 1 Valea Roșie- 39 preșcolari

B. În sat Mitreni
1. Școala Gimnazială nr. 2 Mitreni – primar 56 elevi

- gimnazial 44 elevi
2. Grădinița cu program normal nr. 2 Mitreni - 33 preșcolari

CULTURĂ ȘI CULTE
Comuna Mitreni beneficiază de o bibliotecă, postul de bibliotecar fiind în prezent vacant.
La nivelul comunei există mai multe situri arheologice precum și un monument al eroilor numit "Troița" unde,
în fiecare an de Înălțare, se oficiază o slujbă de pomenire.
Actualmente, comuna dispune de 3 biserici ortodoxe, și anume:

- Biserica Sfântul Gheorghe situată în sat Valea Roșie;
- Biserica Sfântul Nicolae situată în sat Mitreni;
- Biserica Adormirea Maicii Domnului situată în sat Clătești.
STAREA MEDIULUI

Teritoriul administrativ al comunei, în 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 în comuna, s-au ecologizat cursurile de apa din comuna, santurile, s-au plantat flori, arbori si arbusti.

Pentru îmbunatatirea calitatii mediului din comuna, se inscrie executia sistemului de canalizare si alimentare
cu apa satele Mitreni si Valea Rosie. Consider ca starea mediului în comuna este buna, pe viitor, activitatea
ce se va desfasura în 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.
Hotarârile consiliului local cu caracter normativ au fost aduse la cunostinta publica prin afisaj pe siteul autorității și la sediul primariei sau în diverse puncte special stabilite din satele componente, iar cele cu
caracter individual au fost comunicate celor interesati.
În anul 2021 nu s-a depus la Primaria Mitreni nici o solicitare de informatii de interes public.
Numarul mic al solicitarilor se explica prin transparenta totala în activitatea desfasurata, multe
informatii de interes public fiind afisate în locurile special amenajate.
În anul 2021 au fost convocate un număr de 24 de ședințe de Consiliu Local, astfel 12 ședințe ordinare, 12
ședințe extraordinare.
În cadrul celor 24 de ședințe au fost înregistrate și promovate un număr de 109 de hotărâri, inițiate de primar,
în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ.
Hotărârile adoptate de Consiliul Local au vizat următoarele segmente:








Patrimoniu
Buget
Impozite și taxe
Investiții
Asistență socială
Învățământ
Salubritate
Activitatea Consiliului Local a fost una intensă, menită a sprijini activitatea primarului și a aparatului
de specialitate, ajutând la promovarea obiectivelor trasate pentru dezvoltarea comunei și creșterea
nivelului de trai al cetățenilor.
Primarul comunei Mitreni a emis, în anul 2021 un număr de 324 de dispoziții cu caracter normativ sau
individual.

PRIMARUL COMUNEI MITRENI,
CIPRIAN – CONSTANTIN PANAIT

