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PROCES VERBAL
fncheiat astazi 30 aprilie 2020 in sedinta ordinara a Consiliului Local al Comunei Mitreni, judetul Calara§i,
convocata potrivit art. 134 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, prin Dispozipa domnului
primar nr. 83/24.04.2020 ?i prin convocatorul nr. 1634 /24.04.2020.
Avand in vedere circulara nr. 2249/25.03.2020 de la Institutia Prefectului-Jude|ul Calara?i, Serviciul
Verificarea Legalitatii Actelor Normative si Contencios Administrativ, inregistrata la institutia noastra cu
nr. 1288/25.03.2020 referitoare la adresa comuna a M.A.I. ?i a M.L.P.D.A. cu privire la masurile de punere
in aplicare a ordonantei militare referitoare la regimul de urgenta, va comunicam ca jedinta ordinara a
Consiliului local Mitreni din data de 31 martie 2020 s-a desfajurat on-line, iar consilierii au luat cuno^tinta
de materialele de sedinta atat on-line, acestea fiiind postate pe site-ul primariei cat si comunicate si explicate
de catre secretarul general al comunei prin mijloace electronice (inciusiv telefonic) cat si in format fizic.

Astfel, potrivit art. 138 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, - doamna pre§edinte de §edinta,
Viyan Petruta, deschide lucrarile §edintei §i propune consiliului local ordinea de zi a §edin|ei de astazi ca fund
urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I al anului 2020
5. Diverse probleme locale
Se supune spre aprobare ordinea de zi §i se aproba cu votul pentru a 12 consilieri, din totalul de 12 consilieri
prezenti din totalul de 12 consilieri in functie.
In continuare, pre§edintele de $edinta face apelul nominal al consilierilor §i arata ca participa la jedinfa de
astazi 12 consilieri, dupa cum urmeaza : Duluman Gelu, Ion Ion, Stama Mariana, Tudor Nicoleta, Vasile Mircea,
Vi$an Petruta, Voicu Ion, Panait Ciprian Constantin, Traznitu Dumitru, Podaru Gheorghe, Toma Alexandru,
Dascalita lonut.
Din acest moment, multumind pentru increderea acordata §i asigurand consiliul local ca lucrarile jedintei de astazi
se vor desfajura in conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, pre$edintele de
§edin{a arata ca va trece la parcurgerea ordinii de zi §i solicita domnului Ghioca Ioan sa dea citire raportului de
specialitate privind aprobarea executiei bugetare pe trim. I al anului 2020, apoi solicita domnului primar, Minciuna
Tudorica, sa dea citire Proiectului de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul 1 al anului
2020, apoi invita consilierii sa supuna dezbaterii materialele prezentate.
Consilier Toma Alexandru: Ce inseamna drumuri §i poduri ?
Inspector Ghioca Ioan : Aceasta destinatie a fost utilizata pentru drumuri §i poduri, aici intrand doua categorii de
cheltuieli, respectiv asfaltare strazi cu banii primiti de la buget, iar la drumuri §i poduri avem un studiu geodezic
tn valoare de 5950 lei.
Consilier Toma Alexandru : Ati spus

de alimentare cu apa ! Unde sunt ace^ti bani ?

Inspector Ghioca Ioan : Alimentarea cu apa in satul Clate^ti, unde apa, din punct de vedere al potabilitatii avea
parametrii foarte scazuti.
Consilier Toma Alexandru : Da domnule, dar acolo este vorba de o valoare foarte mare. Despre ce este vorba ?
Inspector Ghioca Ioan Alimentarea cu apa este de 60.000 lei pe trim. I, suma platibila pentru modernizare instalatie
cu apa.
Consilier Toma Alexandru : §i s-au facut astea ?
Inspector Ghioca Ioan : Da. Sunt receptionate. Daca vreti, cereti la orice casa un pahar cu apa va veti convinge !
Consilier Toma Alexandru : La iluminat ce valoare este ?
Inspector Ghioca Ioan : Sa prezentam in totalitate cheltuiala cu iluminatul public. Am avut 110.000 lei ?i s-au
cheltuit 65.000 lei pentru curent^i 24.000 lei pentru bunuri §i servicii.
Consilier Toma Alexandru : Ce inseamna bunuri §i servicii ?
Inspector Ghioca Ioan : Cabluri, becuri...
Consilier Podaru Gheorghe : S-au cumparat 300 de lampi.
Consilier Toma Alexandru : Unul spune cabluri, unul spune de lampi. Ce mseamna bunuri §i servicii ?
Consilier Podaru Gheorghe : Astea au fost montate de Gospodarul, iar manopera care s-a facut...
Consilier Toma Alexandru : Manopera care s-a facut costa 200 §i cat, domnul Ghioca ?
Consilier Voicu Ion : Comisia care preia lucrarile, din cine este formata ?
Presedinte de sedinta Visan Petruta: Domnul Voicu, nu v-ati inserts la cuvant !A§ doris a respectati regulamentul,
altfel o luam de la capat!
Consilier Voicu Ion : Intrebam din cine este alcatuita comisia care preia aceste lucrari ?
Presedinte de sedinta Visan Petruta : Nu va auzim clar. Mai doreste cineva sa se inscrie la cuvant ?
Consilier Panait Ciprian : Da, eu, Panait. Vreau sa intreb...Cred ca suntem singura Primarie din judetul Calarasi
unde sedintele se tin online, prin teleconf'erinta. De asemenea, mie nu mi se pare normal ca sa se tina aceasta
sedinta intrucat pana azi nu am avut materialele pe comisii. Eu nu acuz pe nimeni, dar nu este normal. Tot ce am
retinut sunt doar cateva cifre.
Inspector Ghioca Ioan : In aceste conditii de pandemie, cand sedintele se desfa§oara astfel, mai mult de atat ce sa
va spun ? V-am detaliat orice cheltuiala §i va pot prezenta tot ce doriti in plus... Oricum, cheltuielile §i veniturile
fac obiect al unei hotarari de consiliu pentru ca asa prevede legea, dar va specific ca acestea sunt verificate
obligatoriu de Curtea de Conturi.
Consilier Panait Ciprian : Asa este, dar eu am spus ca, in termen de 30 de zile cat prevede codul administrativ, noi
nu am ajuns sa cunoa^tem materialele inscrise pe ordinea de zi.
Presedinte de sedinta Visan Petruta : Se supune la vot! Avizele, pe comisii ?
Consilier Toma Alexandru : Care comisii, daca nu am avut materialele !
Presedinte sedinta Visan Petruta : Daca mergeati la Primarie si le solicitati nimeni nu refuza sa va dea materialele !
Ati fost sa le consultati ?
Consilier Toma Alexandru : Nu !
Presedinte de sedinta Visan Petruta : Si daca nu ati fost, vroiati sa vi le aduca acasa ?
Consilier Toma Alexandru : Ati uitat ca e epidemic §i de aceea nu ne putem intalni ?! Trebuie sa le trimita acasa.
Cititi legea §i dupa aceea faccti sedinta !
Consilier Podaru Gheorghe : Dupa legea PSD-ului nu vom mai face sedinta niciodata !
Consilier Toma Alexandru : Ce sa supunem la vot daca comisiile nu au §tiut despre ce este vorba !
Presedinte sedinta Visan Petruta : Eu nu mteleg ce vreti, domnule Toma ?
Consilier Toma Alexandru : Sa se faca o sedinta in mod corespunzator !
Presedinte sedinta Visan Petruta : Daca va preocupa sedinta, interesati-va ! Nu cred ca vi s-au refuzat materialele,
dar nu le-ati solicitat!
Consilier Ion Ion : Doamna presedinta, am ajuns sa ascultam o cearta, sau sa ascultam prezentarea materialelor ?!
Presedinte de sedinta Visan Petruta: Eu incerc sa civilizez pe cei care nu §tiu a ft civilizati. Daca nu ne purta
civilizat nu o sa putem tine sedinta nici prin teleconferinta, nici video, nici prin prezenta fizica !
Consilier Toma Alexandru : Nu se procedeaza asa ! O sedinta trebui sa intruneasca comisiile. Intreaba presedintii
daca s-au intrunit ?!
Consilier Traznitu Dumitru : Noi nu votam nimic ! Am o intrebare pentru doamna secretar !
Presedinte de sedinta Visan Petruta : Avizele comisiilor cum sunt ?
Consilier Traznitu Dumitru : Am intrebat daca materialele de sedinta erau pe site ?
Secretar general comuna : Materialele sunt postate pe site.
Consilier Traznitu Dumitru : Cand, la ora 2 ?
Secretar general comuna : Materialele au fost postate dimineata, se poate verifica ora. In ceea ce priveste comisiile
de specialitate, presedintii de comisii le convoaca si nu secretarul. Veniti si la Primarie, cel putin unul din comisii
ca sa le studiati.
Consilier Traznitu Dumitru : Cine conduce sedinta primarul sau secretarul ?

Secretar general comuna : M-ati intrebat de materiale, de site §i de comisii, nu mteleg ce treaba are primarul ? Este
o problema de ordin legal tehnic, daca vreti. Daca avem probleme cu site-ul puteti vedea mai tarziu materialul.

Nemaifiind alte intervenpi, pre^edintele de §edinta solicits prejedintilor comisiilor de specialitate de pe langS
Consiliul Local Mitreni sa dea citire avizelor, avize care sunt favorabile, ?i supune la vot aprobarea Proiectului de
hotSrare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I al anului 20202, numara voturile §i constatS ca a fost
adoptatS Hotararea Consiliului Local Mitreni nr. 34 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea executiei bugetare
pe trimestrul I al anului 2020, cu 7 voturi pentru din totalul de 12 consilieri prezenti din totalul de 12 consilieri
in func|ie §i 5 abtineri, respectiv domnii consilieri Toma Alexandru, TrSznitu Dumitru, Stama Mariana, Panait
Ciprian $i Voicu Ion.

Diverse probleme locale

Epuizandu-se ordinea de zi §i nemaifiind ?i alte probleme de discutat, pre^edintele de §edinta inchide lucrarile
§edin|ei.
PRE§EDINTE DE §EDINJA,
Consilier local, Vi$an Petruta

SECRETAR GENERAL COMUNA,
Oprican Mariana

