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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 21 ianuarie 2021 în ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Mitreni, judeţul Călăraşi,
convocată potrivit art. 134 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, prin Dispoziţia domnului
primar nr. 14/15.01.2021 şi prin convocatorul nr. 261/15.01.2021.
Potrivit art. 138 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, – domnul președinte de ședință, Trăznitu
Dumitru, deschide lucrările şedinţei şi propune consiliului local ordinea de zi a şedinţei de astăzi ca fiind următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul II
al anului 2020 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor
speciale și domeniile în care acestea se pot institui, la comuna Mitreni, județul Călărași
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de închiriere buldoexcavator, aflat în domeniul privat al
comunei Mitreni, județul Călărași
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență I și al
Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență ale comunei
Mitreni, județul Călărași
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și de acoperire a tipurilor de risc pentru comuna
Mitreni, județul Călărași
6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 66/13.11.2020 privind atribuirea directă a
contractelor de prestări de servicii deszăpezire pe anul 2020
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali care vor face parte din comisia de evaluare a
performanțelor profesionale realizate de secretarul general al comunei Mitreni pe anul 2020
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local la comuna Mitreni,
județul Călărași
9. Diverse probleme locale
Domnul primar Panait Ciprian-Constantin dă cuvântul preşedintelui de şedinţă, domnul consilier local Trăznitu
Dumitru, pentru a conduce şedinţa.
Domnul președinte de ședință, domnul consilier Trăznitu Dumitru, informează consiliul local că doamna
consilier Stama Mariana nu poate participa fizic la lucrările ședinței întrucât se simte rău, dar a consultat materialele
de ședință, cunoaște ordinea de zi și va vota prin mijloace electronice.
Se supune spre aprobare ordinea de zi şi se aprobă cu votul pentru a 13 consilieri, din totalul de 13 consilieri
prezenţi din totalul de 13 consilieri în funcţie.
Doamna secretar general al comunei supune spre consultare și aprobare, consiliului local, procesul-verbal al
ședinței extraordinare din data de 23 decembrie 2020. Procesul-verbal se aprobă cu votul a 13 consilieri, din 13
consilieri prezenți din 13 consilieri în funcție.
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În continuare, preşedintele de şedinţă face apelul nominal al consilierilor şi arată că participă la şedinţa de
astăzi 13 consilieri, după cum urmează : Stama Mariana, Trăznitu Dumitru, Voicu Ion, Dinu Marian, Toma
Alexandru, Manea Nicolae, Chirnogeanu Florin-Nicușor, Duluman Gelu, Ion Ion, Dăscălița Ionuț, Minciună
Tudorică, Tudor Marian și Podaru Gheorghe.
Potrivit prevederilor OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, domnul primar Panait Ciprian - Constantin -în
calitatea sa de inițiator al proiectelor de hotărâri -a adus la cunoștiința Consiliului local suplimentarea ordinii de zi cu
următoarele puncte: Proiect de hotarare privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie și
aprilie 2021.
Potrivit prevederilor OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, domnul primar Panait Ciprian - Constantin -în
calitatea sa de inițiator al proiectelor de hotărâri -a adus la cunoștiința Consiliului local retragerea de pe ordinea de zi
a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Organigramei Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență I și
al Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență ale comunei
Mitreni, județul Călărași
Ordinea de zi modificată se aprobă cu votul a 13 consilieri, din 13 consilieri prezenți din 13 consilieri în funcție.
Din acest moment, mulţumind pentru încrederea acordată şi asigurând consiliul local că lucrările şedinţei de astăzi se
vor desfăşura în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, preşedintele de şedinţă
arată ca va trece la parcurgerea ordinii de zi şi solicită doamnei secretar general al comunei să dea citire referatului
privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul II al anului 2020 și stabilirea
măsurilor pentru eficientizarea acestei activități apoi solicită domnului primar, Panait Ciprian - Constantin să dea
citire Proiectului de hotărâre privind analiza stdiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru
semestrul II al anului 2020 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități, apoi invită consilierii
să supună dezbaterii materialele prezentate.
Consilier Tudor Marian: Avem persoane în sat care au vândut terenul ce-l aveau și mai plătesc , în continuare,
impozitul la Primărie.
Secretar general: Au venit la Primărie cu actele doveditoare?
Consilier Tudor Marian: Au venit!
Secretar general: Nu se poate! Dacă mergeau la Registrul Agricol cu contractul de vânzare-cumpărare, s-ar fi operat
modificările.
Consilier Tudor Marian: El spune că a venit la Primărie și tot plătește, întrucât figurează, în continuare, în registrul
agricol.
Secretar general: Când s-a întâmplat asta, domnule consilier?
Consilier Tudor Marian: Este vorba de câțiva ani.
Secretar general: Vom verifica, dar eu nu cred!
Consilier Tudor Marian: El așa spune!
Secretar general: Așa spune el, dar nu înseamnă că este și real! Să vină să verificăm!
Consilier Trăznitu Dumitru: Să aducă o copie legalizată după actul de vănzare-cumpărare!
Consilier Podaru Gheorghe: Mai este o problemă pe care vreau să o discutăm! Trebuie să se poată plăti online taxele
și impozitele. Nu e corect să vină omul de la București sau din alte localități aici, la Primărie, ca să plătească taxele și
impozitele!
Secretar general: Am înțeles că este o problemă cu programul.
Consilier Podaru Gheorghe: A mers, în trecut s-a plătit, dar acum nu se poate.
Nemaifiind alte intervenţii, preşedintele de şedință solicită preşedintilor comisiilor de specialitate de pe lângă Consiliul
Local Mitreni să dea citire avizelor, avize care sunt favorabile, și supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre
privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul II al anului 2020 și stabilirea
măsurilor pentru eficientizarea acestei activități , numără voturile şi constată că a fost adoptată Hotărârea Consiliului
Local Mitreni nr. 1 din 21 ianuarie 2021 privind, analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol
pentru semestrul II al anului 2020 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități cu 13 voturi
pentru din totalul de 13 consilieri prezenţi din totalul de 13 consilieri în funcţie.
Preşedintele de şedinţă arată ca va trece la cel de al doilea punct de pe ordinea de zi şi solicită doamnei secretar general
Mariana Oprican să dea citire referatului privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a
taxelor speciale și domeniile în care acestea se pot institui, la comuna Mitreni, județul Călărași, apoi solicită domnlui
primar, Panait Ciprian - Constantin să dea citire Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
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stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale și domeniile în care acestea se pot institui, la comuna
Mitreni, județul Călărași, apoi invită consilierii să supună dezbaterii materialele prezentate.
Consilier Minciună Tudorică: Doamna secretar, mai sunt și alte taxe pe care trebuie acum să le aprobăm?
Secretar general: Este una singură care va fi stabilită printr-o hotărâre distinctă, dar acum discutați despre aprobarea
Proiectului de hotărâre cu privire la Regulamentul privind instituirea unor taxe speciale. Nu am ajuns la Proiectul de
hotărâre privind instituirea taxei de închiriere buldoexcavator.
Consilier Minciună Tudorică: Ce a fost aprobat, rămâne în continuare!
Secretar general: Domnule consilier, încă nu a fost aprobat Regulamentul, nu ați aprobat încă acest proiect! Acum, în
acest moment, se poartă discuții privitoare la acesta.
Consilier Toma Alexandru: Colegii noști nou veniți nu știu care sunt taxele speciale deja existente la comuna Mitreni,
de aceea doamna secretar le-a enumerat.
Secretar general: Domnul consilier Tudor Marian m-a întrebat care sunt taxele speciale la comuna Mitreni.
Consilier Minciună Tudorică: Dacă se dorește aceasta spuneți-le pe toate, și apoi vorbim de taxele noi, ca să facem o
distincție.
Secretar general: Domnule consilier, acum vorbim despre Regulament. Imediat o să discutați și despre Proiectul
privind stabilirea taxei speciale de închiriere buldoexcavator. Vă precizez că acesta este un proiect distinct!
Consilier Minciună Tudorică: Acest proiect nu este legal!
Secretar general comună: De ce nu este legal?
Primar: Este perfect legal! Și alții au taxe de închiriere utilaje!
Consilier Minciună Tudorică: De ce mai vorbim despre Regulament? Regulamentul îl adoptăm, că nu avem cum!
Dacă este conform legii, nu avem încotro! Proiectul pentru majorarea sau diminuarea taxei de închiriere
buldoexcavator este clar că nu este legal!
Consilier Trăznitu Dumitru: Colegii noștri noi nu știu despre ce este vorba, și trebuie informați!
Consilier Minciună Tudorică: Doamna secretar nu a precizat că este vorba despre Regulament!
Consilier Trăznitu Dumitru: Eu ce v-am citit la punctul 2 ?! Nu scrie clar că este vorba despre Regulament ?!
Primar: Ba a precizat și a și explicat!
Nemaifiind alte intervenţii, preşedintele de şedință solicită preşedintilor comisiilor de specialitate de pe lângă Consiliul
Local Mitreni să dea citire avizelor, avize care sunt favorabile, și supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre
privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale și domeniile în care acestea
se pot institui, la comuna Mitreni, județul Călărași, numără voturile şi constată că a fost adoptată Hotărârea
Consiliului Local Mitreni nr. 2 din 21 ianuarie 2021 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii
de adoptare a taxelor speciale și domeniile în care acestea se pot institui, la comuna Mitreni, județul Călărași
cu 13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenţi din totalul de 13 consilieri în funcţie.
În continuare, preşedintele de şedinţă arată ca va trece la cel de al treilea punct de pe ordinea de zi şi solicită doamnei
secretar general al comunei să dea citire referatului privind stabilirea taxei speciale de închiriere buldoexcavator, aflat
în domeniul privat al comunei Mitreni, județul Călărași, apoi solicită domnului primar, Panait Ciprian - Constantin să
dea citire Proiectului de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de închiriere buldoexcavator, aflat în
domeniul privat al comunei Mitreni, județul Călărași, apoi invită consilierii să supună dezbaterii materialele
prezentate.
Consilier Minciună Tudorică: Care sunt prevederile legale pentru instituirea unei astfel de taxe, doamna secretar?
Secretarul general al comunei prezintă cadrul legal în materie.
Consilier Minciună Tudorică: Dacă colegii sunt de acord să vin cu precizări... Faptul că buldo a fost dat pe primărie
este corect, dar aceasta nu poate să-l folosească decât în situații de urgență. Când este de făcut servicii, o face o unitate
de prestări servicii. Dacă noi băgăm taxă de închiriere nu este legal, întrucât se consideră că noi facem servicii. Noi,
care mai avem cîte o firmă, știm că orice unitate de servicii are un cod CAEN, iar Primăria nu are, nu poate face
servicii! Noi putem să aprobăm un preț conform Regulamentului, dar nu este legal ca noi să facem servicii! Dacă acest
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proiect se aprobă, eu voi contesta hotărârea atât la prefect cât și la instanță. Nu este corect! Interesați-vă și după aceea
hotărâți!
Secretar general comună: Competența de a stabili taxe speciale aparține consiliului local. Legea nu interzice o astfel
de taxă. De asemenea, Consiliul local este competent de a decide cu privire la închirierea bunurilor aparținând
domeniului public sau privat al localității. În speță, competența aparține consiliului local Mitreni, buldoexcavatorul
aparținând domeniului privat al comunei Mitreni. În altă ordine de idei, noi discutăm despre instituirea taxei speciale
de închiriere buldoexcavator, iar ca anexă la proiect aveți și un Regulament în acest sens. Nu este vorba de prestări de
servicii, nu se are în vedere încheierea vreunui contract de prestări-servicii de către comuna Mitreni cu persoane fizice
sau juridice.
Primar: Această taxă specială a fost instituită din mai multe motive. De exemplu, sunt foarte multe cerințe referitoare
la închirierea buldoexcavatorului.
Consilier Minciună Tudorică: Acest proiect este ilegal! Noi vom contesta hotărârea de îndată ce veți efectua prima
plată. Să ne anunțați!
Primar : Vă vom anunța, fiți sigur!
Consilier Toma Alexandru: Doamna secretar, aveți acolo, în lege, reglementări referitoare la această taxă?
Secretar general : Da, este vorba despre codul fiscal ți legea finanțelor publice locale care reglementează taxele
speciale, în sensul că, Consiliul local poate institui taxe speciale în domenii pe care acesta le stabilește, cu respectarea
prevederilor legale și în funcție de oportunități.
Consilier Minciună Tudorică: Nu, eu cu taxa sunt de acord, dar nu sunt de acord cu închirierea, întrucât așa prestați
servicii și nu aveți dreptul!
Primar: Cum așa? Ce servicii prestăm?
Consilier Trăznitu Dumitru: Comuna este proprietarul utilajului, este al nostru și nu putem să stabilim taxă de
închiriere?!
Primar: Uitați-vă și la alte comune! Comuna Curcani are taxă închiriere budoexcavator, volă și altele.
Consilier Minciună Tudorică: Creați cadrul legal! V-aș face o propunere, de exemplu la Chirnogi taxa de închiriere
buldoexcavator este de 80 lei/oră. Vă propun această sumă.
Consilier Chirnogeanu Nicușor: Prin proiectul de hotărâre s-a stabilit taxa de 150 de lei pe oră. Acum votăm proiectul
nu facem amendamente la acesta! De ce nu ați spus asta pe comisii?
Primar: Eu mi-aș fi dorit ca buldoexcavatorul să nu fie închiriat, să lucrăm doar noi cu el, dar vedeți și dvs. cât costă
întreținerea acestuia. De patru zile sunt obligat să schimb piese la el.
Consilier Minciună Tudorică: Dacă eu vin la tine și îmi iei 150 lei/oră iar Baciu îmi ia 80 lei/oră, mie nu îmi convine...
Primar: Duceți-vă la Baciu, eu nu vă rețin!
Nemaifiind alte intervenţii, preşedintele de şedință solicită preşedintilor comisiilor de specialitate de pe lângă Consiliul
Local Mitreni să dea citire avizelor, avize care sunt favorabile, și supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre
privind stabilirea taxei speciale de închiriere buldoexcavator, aflat în domeniul privat al comunei Mitreni, județul
Călărași, numără voturile şi constată că a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local Mitreni nr. 3 din 21 ianuarie
2021 privind stabilirea taxei speciale de închiriere buldoexcavator, aflat în domeniul privat al comunei Mitreni,
județul Călărași cu 7 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenţi din totalul de 13 consilieri în funcţie, 5 voturi
împotrivă respectiv consilierii Minciună Tudorică, Podaru Gheorghe, Dăscălița Ionuț, Duluman Gelu, Tudor Marian
și o abținere, respectiv consilierul local Ion Ion.
Preşedintele de şedinţă arată ca va trece la cel de al patrulea punct de pe ordinea de zi şi solicită domnului Ene Marian
Ștefan, șef SVSU, să dea citire referatului privind aprobarea Planului de analiză și de acoperire a tipurilor de risc
pentru comuna Mitreni, județul Călărași, apoi solicită domnlui primar, Panait Ciprian - Constantin să dea citire
Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și de acoperire a tipurilor de risc pentru comuna
Mitreni, județul Călărași, apoi invită consilierii să supună dezbaterii materialele prezentate.
Consilier Minciună Tudorică : Care sunt voluntarii ?
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Șef SVSU : Din cei vechi l-am scos pe Romică, întrucât a depîșit vârsta, iar în locul lui avem alt voluntar, respectiv
domnul Baciu Petrică. Alt voluntar este domnul Radu Constantin.
Consilier Minciună Tudorică : Au cerere ?
Șef SVSU : Da, au și contract.
Domnul Ene Marian Ștefan, șef SVSU Mitreni, dă citire listei persoanelor care prestează voluntariat pe servicii de
urgență la comuna Mitreni.
Nemaifiind alte intervenţii, preşedintele de şedință solicită preşedintilor comisiilor de specialitate de pe lângă Consiliul
Local Mitreni să dea citire avizelor, avize care sunt favorabile, și supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre
privind aprobarea Planului de analiză și de acoperire a tipurilor de risc pentru comuna Mitreni, județul Călărași,
numără voturile şi constată că a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local Mitreni nr. 4 din 21 ianuarie 2021
privind aprobarea Planului de analiză și de acoperire a tipurilor de risc pentru comuna Mitreni, județul
Călărași, cu 13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenţi din totalul de 13 consilieri în funcţie.

În continuare, preşedintele de şedinţă arată ca va trece la cel de al cincilea punct de pe ordinea de zi şi solicită doamnei
secretar general al comunei să dea citire referatului privind modificarea și completarea HCL nr. 66/13.11.2020 privind
atribuirea directă a contractelor de prestări de servicii deszăpezire pe perioada rece 2020-2021, apoi solicită domnului
primar, Panait Ciprian - Constantin să dea citire Proiectului de hotărâre privind modificarea și comoletarea HCL
nr. 66/13.11.2020 privind atribuirea directă a contractelor de prestări de servicii deszăpezire pe perioada rece
2020-2021, apoi invită consilierii să supună dezbaterii materialele prezentate.
Primar: Este vorba de situația în care buldoexcavatorul nu va funcționa, iar noi, pentru a fi acoperiți, vom semna ți
un contract cu Paceagiu. Dacă vor fi ninsori abundente nu vom face față doar cu Agroarsen și utilajul nostru care se
poate defecta oricând.
Consilier Tudor Marian: Dar alte firme, în afară de Paceagiu, nu există la comuna Mitreni?
Primar: Avem contract și cu Agroarsen.
Consilier Podaru Gheorghe: Dar nu poate să facă față! Lama este deja dusă, deși a fost schimbată de primărie. Să nu
zică cumva că lama este a lui!
Primar: Desigur, celălalt contract este făcut, așa cum v-am spus, pentru a fi acoperiți în cazul în care ne lasă
buldoexcavatorul nostru.
Consilier Podaru Gheorghe: Și noi am avut contract cu firma lui Paceagiu, anul trecut.
Consilier Tudor Marian: Eu nu înțeleg, dar numai Paceagiu este în comună la noi?
Primar: Dacă doriți și aveți pe altcineva, să vină și să facă contract!
Consilier Tudor Marian: Putem să avem surprize cu Paceagiu exact când avem nevoie de el, să ceară 5 milioane pe
oră!
Primar: Nu poate. Prețul este stabilit prin contract!
Consilier Tudor Marian: Dar dacă nu are concurență, poate să ceară mai mult.
Primar: Nu poate, întrucât prețul este deja stabilit.
Nemaifiind alte intervenţii, preşedintele de şedință solicită preşedintilor comisiilor de specialitate de pe lângă Consiliul
Local Mitreni să dea citire avizelor, avize care sunt favorabile, și supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre
privind modificarea și completarea HCL nr. 66/13.11.2020 privind atribuirea directă a contractelor de prestări de
servicii deszăpezire pe perioada rece 2020-2021,,numără voturile şi constată că a fost adoptată Hotărârea Consiliului
Local Mitreni nr. 5 din 21 ianuarie 2021 privind modificarea și completarea HCL nr. 66/13.11.2020 privind
atribuirea directă a contractelor de prestări de servicii deszăpezire pe perioada rece 2020-2021, cu 10 voturi
pentru din totalul de 13 consilieri prezenţi din totalul de 13 consilieri în funcţie și 2 voturi împotrivă, respectiv
consilierii locali Minciună Tudorică și Dăscălița Ionuț și o abținere, respectiv consilierul local Tudor Marian.
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În continuare, preşedintele de şedinţă arată ca va trece la cel de al șaselea punct de pe ordinea de zi şi solicită doamnei
secretar general Mariana Oprican să dea citire referatului a privind desemnarea a doi consilieri locali care vor face
parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale realizate de secretarul general al comunei Mitreni pe anul
2020, apoi solicită domnului primar, Panait Ciprian - Constantin să dea citire Proiectului de hotărâre privind
desemnarea a doi consilieri locali care vor face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale
realizate de secretarul general al comunei Mitreni pe anul 2020, apoi invită consilierii să supună dezbaterii
materialele prezentate.
Se fac propuneri în ceea ce privește desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de evaluare a
performanțelor profesionale realizate de secretarul general al comunei Mitreni pe anul 2020. Domnul consilier local
Chirnogeanu Florin-Nicușor propune pe domnii consilieri locali Toma Alexandru și Trăznitu Dumitru.
Domnul consilier local Podaru Gheorghe propune pe domnii consilieri locali Minciună Tudorică și Ion Ion.
Nemaifiind alte intervenţii, preşedintele de şedință solicită preşedintilor comisiilor de specialitate de pe lângă Consiliul
Local Mitreni să dea citire avizelor, avize care sunt favorabile, și supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre
privind desemnarea a doi consilieri locali care vor face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale
realizate de secretarul general al comunei Mitreni pe anul 2020, numără voturile şi constată că a fost adoptată
Hotărârea Consiliului Local Mitreni nr. 6 din 21 ianuarie 2021 privind desemnarea a doi consilieri locali care
vor face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale realizate de secretarul general al comunei
Mitreni pe anul 2020, cu 7 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenţi din totalul de 13 consilieri în funcţie și
voturi împotrivă, respectiv consilierii Minciună Tudorică, Podaru Gheorghe, Dăscălița Ionuț, Duluman Gelu și Ion
Ion.
În continuare, preşedintele de şedinţă arată ca va trece la cel de al șaptelea punct de pe ordinea de zi şi solicită doamnei
secretar general al comunei să dea citire referatului privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local la
comuna Mitreni, județul Călărași, apoi solicită domnului primar, Panait Ciprian - Constantin să dea citire Proiectului
de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local la comuna Mitreni, județul Călărași
apoi invită consilierii să supună dezbaterii materialele prezentate.
Consilier Minciună Tudorică: Cine îl urmărește, doamna secretar? Nu este nevoie să-l prezentați, pentru că am citit
planul.
Secretar general comună: Sunt desemnați, în acest sens, domnul Năstase Ion și doamna Iosif Marilena de la
compartimentul asistență socială.
Consilier Ion Ion: Materialul nu conține nimic cu privire la DC 27.
Consilier Minciună Tudorică: Mai întâi trebuie să se ocupe cei de la drumuri, să termine lucrarea.
Consilier Trăznitu Dumitru: Gunoiele din sat le puteți ridica și voi, că doar nu sunteți peste Dunăre!
Nemaifiind alte intervenţii, preşedintele de şedință solicită preşedintilor comisiilor de specialitate de pe lângă Consiliul
Local Mitreni să dea citire avizelor, avize care sunt favorabile, și supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre
privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local la comuna Mitreni, județul Călărași, ,numără voturile
şi constată că a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local Mitreni nr. 7 din 21 ianuarie 2021 privind aprobarea
Planului de acțiuni și lucrări de interes local la comuna Mitreni, județul Călărași cu 13 voturi pentru din totalul
de 13 consilieri prezenţi din totalul de 13 consilieri în funcţie.
În continuare, preşedintele de şedinţă arată ca va trece la cel de al optulea punct de pe ordinea de zi şi solicită doamnei
secretar general al comunei să dea citire referatului privind alegrea președintelui de ședință pentru lunile februarie,
martie și aprilie 2021, apoi solicită domnului primar, Panait Ciprian - Constantin să dea citire Proiectului de hotărâre
privind alegrea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie și aprilie 2021, apoi invită consilierii să
supună dezbaterii materialele prezentate.
Se fac propuneri în vederea alegerii președintelui de ședință. Domnul consilier local Minciună Tudorică îl propune
pe domnul consilier Podaru Gheorghe, iar domnul consilier Voicu Ion îl propune pe domnul consilier Toma
Alexandru. Se trece la vot.
Nemaifiind alte intervenţii, preşedintele de şedință solicită preşedintilor comisiilor de specialitate de pe lângă Consiliul
Local Mitreni să dea citire avizelor, avize care sunt favorabile, și supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre
privind alegrea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie și aprilie 2021,numără voturile şi constată că a
fost adoptată Hotărârea Consiliului Local Mitreni nr. 8 din 21 ianuarie 2021 privind alegrea președintelui de

6

ședință pentru lunile februarie, martie și aprilie 2021, cu 7 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenţi din
totalul de 13 consilieri în funcţie și 6 voturi împotrivă, respectiv consilierii Tudor Marian, Podaru Gheorghe, Dăscălița
Ionuț, Duluman Gelu, Ion Ion și Minciună Tudorică.

2.

Diverse probleme locale
Se înscriu la cuvânt consilierii locali Tudor Marian, Duluman Gelu, Ion Ion și domnul șef SVSU Ene Marian
Ștefan.
Primar: Permiteți-mi să vă aduc la cunoștință o situație, iar după aceea puteți lua cuvântul în ordinea în care
v-ați înscris. SC Gospodarul Mitreni SRL a ajuns în situația de a nu-și mai putea justifica salariile. Aici am
facturile lunii a 12-a. Știți foarte bine că firma nu se poate autofinanța. Se emit facturi către primărie iar
aceasta plătește pentru ca angajații să-ți poată lua salariile. Aceste facturi, pe luna decembrie, sunt în valoare
de 54000 lei. În mare, un deviz înseamnă montat lămpi 24 de ore, montat becuri 30 de ore, mentenanță
iluminat public 227 de ore, alte servicii restul, tualetat pomi 364 buc. confecționat suporțilămpi 130 de
bucăți, spații verzi, tăiat iarbă…în luna decembrie… despre ce vorbim! Eu vă spun, nu putem merge în
continuare în acest mod! Eu fac o analiză corectă și e normal, întrucât firma funcționează în baza hotărârii
consiliului local, consiliul să ceară anumite detalii, de exemplu încasările lunare. Iau perioada ianuarie 2019decembrie 2019, inclusive ianuarie 2021 și vreau să știu câți m3 de apăau fost citiți, facturați și încasați,
având în vedere apometrul de la uzina de apă, dacă au fost somații de neplată sau debranșări în această
perioadă. De asemenea, vreau să știu dacă au datorii către Enel și dacă țin Registrul casei la zi.
În urma celor relevate anterior și având în vedere alte propuneri ale dvs, împreună cu compartimentele de
specialitate, doresc ca Consiliul local să ia măsuri de reorganizare a societății. Dacă vreți să faceți alte
sugestii, vă acult.
Consilier Minciună Tudorică: Domnule primar, aveți perfecta dreptate, este vorba să faceți o analiză . Dacă
vă asumați că prin aceasta aduceți o rentabilitate mai mare și cu același număr de oameni, eu nu am de ce
să nu fiu de accord. Dar mă tem că nu se poate.
Primar: Dași-mi voie să nu fiu de accord cu dvs!
Consilier Minciună Tudorică: Sunt oameni vechi Dacă veți adduce alții, până se vor obișnui veți avea
probleme. Ăștia sunt oameni care știu ce au de făcut…nu faceți greșeala să-I schimbați!
Consilier Toma Alexandru: Eu sunt de accord în cazul în care ai un personal calificat, dar nu putem plăti
atâția bani degeaba fără nici un randament! Cu banii ăștia poți plăti o echipă de intervenție!
Consilier Minciună Tudorică: Aia vine, și-a făcut treaba și a plecat! Pe ăștia îi ai în permanență, dacă a
apărut ceva.
Consilier Toma Alexandru: Cu banii ăștia îți permiți orice Hai să facem un calcul să vedem cât ne costă
salariile lor lunar!
Consilier Tudor Marian: Câți lucrează la Gospodarul?
Primar: 13 oameni.
Consilier Toma Alexandru: La 13 oameni se plătesc mulți bani, fă socoteala!
Consilier Tudor Marian: Ce să fac socoteala!
Primar: Haide să vă spun! Dacă, de dimineață, după ce ne organizăm, trebuie să se taie cu drujba, din cei pe
care îi am doar unulsingur taie cu drujba, ceilalți pretend că nu știu sau le e teamă. La fel stau lucrurile și
atunci când trebuie să se taie cu flexul sau să se dea glet. Această persoană este Gabi Balcă, dar consider că
el nu trebuie să fie multifunctional.
Consilier Tudor Maria: n Puteți să ne aduceți oameni policalificați?
Primar: Eu nu am spus, deocamdată, că dau afră din personal. În afară de cei 55 de mii care reprezintă
salarii, Gospodarul mai are și alte datorii. Să nu credeți că doar această sumă o dă Primăria Mitreni pentru
Gospodarul!
Consilier Minciună Tudorică: Au profit? De unde să încaseze alți bani? Dacă ar avea profit ar putea să se
finanțeze!
Primar: Ei dacă facturează 55 de mii lei , din aceștia 19% e TVA, și nu au bani nici de salarii.
Consilier Minciună Tudorică: Orice firmă ați adduce, tot plătiți TVA.
Primar: Nu ați înțeles! Când am spus de încasări lunare, de exemplu ianuarie 2019-decembrie 2019 mi s-a
răspuns că a fost pandemie și de aceea a mers prost. În 2019 nu a fost pandemie. Eu vreau să văd care sunt
încasările într-un an fără pandemie, dacă serviciul a adus sau nu bani comunei, dacă s-au făcut sau nu
încasări, pentru că eu merg pe idea ca Gospodarul să încerce a se susține mai mult pe baza încasărilor la
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apă.Am întrebat compartimentul contabilitate precum și firma de contabilitate cu care colaborăm ce facem
cu acea suprafață de teren care a fost în acte la Gospodarul și care a generat niște sume, firma având de plătit
la taxe și impozite 188.000 lei.
Consilier Podaru Gheorghe: Trebuie găsită dispoziția care a fost data de fostul primar pentru licitația
terenurilor.
Consilier Minciună Tudorică: Cine nu a dus la îndeplinire hotărârea consiliului local trebuie sancționat.
Consilier Toma Alexandru: Cine a făcut contractual cu Gospodarul? Nu l-a făcut fostul primar?
Consilier Minciună Tudorică: Eu am dat dispoziție ca Gospodarul să ia acel teren!
Consilier Toma Alexandru: Asta presupune un contract, nu dispoziție! Dumneata ai făcut contract cu
Gospodarul fără a întreba consiliul local. De ce acuzi pe altcineva că nu a dus la îndeplinire hotărârea?! Ce
hotărâre?
Consilier Minciună Tudorică: Eu nu am avut planuri parcelare pentru că au fost ascunse, iar cea de la
achiziții nu a putut merge mai departe cu licitația.
Consilier Toma Alexandru: Contractul de administrare trebuia trecut prin consiliul local, așa cum este legal.
Primar: Eu am vrut să vă aduc la cunoștință faptul că pe perioada următoare va fi analizată activitatea SC
Gospodarul SRL. și vă voi invita să discutăm. Cifrele vorbesc de la sine. Dacă citiți contractual de prestări
servicii de gestiune a serviciilor de apă, el este foarte bine făcut de dvs la acea perioadă, și se și respect ape
atunci. Vin și vă întreb, vi se pare normal să se ia, într-o lună, patru decizii de mărire de salariu în condițiile
în care ei merg doar pe pierderi?
Consilier Minciună Tudorică: Haideți să luăm o hotărâre prin care Gospodarul să nu poată să treacă partea
de salarizare fără dispoziția primarului!
Primar: Fără consiliul local, pentru că firma Gospodarul funcționează pri hotărâre a consiliului local.
Consilier Minciună Tudorică : Da, noi consiliul local, îți delegăm această atribuție, să nu se facă măriri de
salarii fără acordul primarului.
Primar : A existat o totală lipsă de comunicare între Gospodarul și Primăria Mitreni!
Ia cuvântul domnul consilier Tudor Marian.
Consilier Tudor Marian: Vreau să știu, băiatul de pe buldo, cum a fost angajat?
Consilier Minciună Tudorică: Cum l-ați angajat la Primărie fără concurs? A, da, e cu pandemia și ați găsit
cadrul legal!
Secretar general comună: Este angajat la SC Gospodarul Mitreni SRL și nu la primărie.
Consilier Tudor Marian: Cum l-ați angajat? Are permis, are atestat?
Primar: Are permis și este calificat.
Consilier Toma Alexandru: Vreau să întreb și eu, dacă tot este un subiect aprins, dvs cum ați angajat?
Consilier Minciună Tudorică: Pe cine?
Consilier Toma Alexandru: Pe cei de la Gospodarul.
Consilier Minciună Tudorică: Nu i-am angajat eu!
Consilier Toma Alexandru: Să moară mincinosul?! Hai să fim realiști și să nu mai comentăm!
Consilier Tudor Marian: Ați desființat asta, de era făcută de fosta conducere, acolo unde se depozitau
peturile.
Consilier Chirnogeanu Nicușor: Cea mai bună treabă! Ne-o spune toată lumea! Urmează să aducem mai
multe containereși să le poziționăm în mai multe zone.
Consilier Tudor Marian: Dute să vezi ce e acolo! Ce măsuri ați luat pentru selectare?
Primar: Ne-ar costa un milliard cinci sute de lei ca fiecare gospodărie să mai primească câte o pubelă, iar
acum nu sunt bani. Avem două problem arzătoare și anume branșament la energia electrică pentru stația de
epurare ți canalizarea.
Am avut banii pentru asta și dvs. ați făcut rectificare.
Consilier Minciună Tudorică : A venit pandemia și m-am speriat. Am vrut să ajut cetășenii.
Primar: Da, pentru cei de la 416, cu 10 lei și 30 de lei.
Spuneți-ne ce facem cu grădinița de la Valea Roșie?
Consilier Minciună Tudorică Așteptați să vedeți ce vrea inspectoratul, întrucât banii de acolo vin.
Primar Banii de la ei au venit, dar partea noastră? E vorba de 6 miliarde!
Consilier Minciună Tudorică: Să se prevadă în bugetul de anul acesta.
Primar: Noi, la un calcul simplu, am avea un excedent de 8 miliarde. Aceștia sunt banii
Se înscrie la cuvânt domnul consilier Duluman Gelu.
Consilier Duluman Gelu: Există o hotărâre a consiliului local privind tualetarea pomilor, dar la mine pe
stradă nu se poate trece și pomii nu sunt tualetați pe o parte.
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Primar: Aș dori să am susținerea dvs, a consilierilor în acest sens, iar această operațiune o vom face din
primăvară, sau de îndată ce vremea va permite.
Consilier Duluman Gelu: Mai este o problema, cu calea ferată. S-a făcut acolo o mare groapă.
Primar: Nu putem interveni decât cu acordul celor de la feroviar.
Ia cuvântul domnul consilier local Ion Ion.
Consilier Ion Ion: Să se monteze lămpi la Clătești.
Consilier Chirnogeanu Nicușor: Sunt multe lămpi de înlocuit în toate cele trei sate. Ne vom ocupa de
aceasta.
Consilier Ion Ion: Avem probleme mari cu câinii maidanezi, care s-au înmulțit foarte mult.
Secretar general comună: Să-I ducem la adăpostul de la Clătești.
Ia cuvântul șef SVSU, domnul Ene Ștefan.
Ene Ștefan: Avem voluntari care intreabă ce beneficii au, dacă prin hotărâre de consiliu local se poate stabili
scutirea acestora de la plata taxelor și impozitelor locale.
Primar: Ne vom documenta și vom hotărâ.
Ene Ștefan: Crescătorii de animalem-au delegate să întreb ce se întâmplă cu terenurile din domeniul privat,
dacă pot fi închiriate pentru a fi cultivate de aceștia cu porumb, lucernă., pentru a-și putea hrăni animalele.
Primar Acele terenuri vor trece la dispoziția comisiei de fond funciar. Vom vedea.
Epuizându-se ordinea de zi şi nemaifiind şi alte probleme de discutat, preşedintele de şedinţă închide lucrările
şedinţei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local, Trăznitu Dumitru
SECRETAR GENERAL COMUNĂ,
dr. Mariana Oprican
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