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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 8 octombrie 2021 în ședința extraordinară, convocată de îndată, online, a
Consiliului Local al Comunei Mitreni, judeţul Călăraşi, convocată potrivit art. 134 alin. (4)
din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, prin Dispoziţia domnului primar nr.
259/07.10.2021 şi prin convocatorul nr. 5782/07.10.2021.
Având în vedere incidența de peste 6/1000 de locuitori în ceea ce privește cazurile de
infectare cu virusul SARS- CoV-2 la nivelul comunei Mitreni, județul Călărași și faptul că
Consiliul local nu dispune de o sală de ședință spațioasă care să asigure respectarea condițiilor
de distanțare socială, ședința din data de 8 octombrie 2021 se desfășoară online.

Potrivit art. 138 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, – domnul președinte
de ședință, Manea Nicolae, deschide lucrările şedinţei şi propune consiliului local ordinea de
zi a şedinţei de astăzi ca fiind următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare prin
Programului Național de Investiții ,,Anghel Saligny”, a devizului general
actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
,,Extindere sistem alimentare cu apă potabilă în satele Mitreni și Valea
Roșie, județul Călărași”

Se supune spre aprobare ordinea de zi şi se aprobă cu votul pentru a 13 consilieri, din
totalul de 13 consilieri prezenţi online din totalul de 13 consilieri în funcţie.
Doamna secretar general al comunei supune spre consultare și aprobare, consiliului local,
procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 27 septembrie 2021. Procesul-verbal se aprobă
cu votul a 13 consilieri, din 13 consilieri prezenți online din 13 consilieri în funcție.

În continuare, preşedintele de şedinţă face apelul nominal al consilierilor şi arată că
participă la şedinţa online de astăzi 13 consilieri, după cum urmează : Ilie Marian Cristian,
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.
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 domnului primar Panait Ciprian - Constantin să dea citire Proiectului de hotărâre
privind rectificarea bugetului local pe anul 2021, apoi invită consilierii să supună dezbaterii
materialele prezentate.
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 rectificarea bugetului local pe anul
2021, numără voturile şi constată că a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local Mitreni nr.
72 din 8 octombrie 2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 cu 13 voturi
pentru din totalul de 13 consilieri prezenţi online, 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
domnlui primar, Panait Ciprian - Constantin să dea citire Proiectului de hotărâre privind
aprobarea cererii de finanțare prin Programului Național de Investiții ,,Anghel Saligny”,
a devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiții ,,Extindere sistem alimentare cu apă potabilă în satele Mitreni și Valea Roșie,
județul Călărași”, apoi invită consilierii să supună dezbaterii materialele prezentate.
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 cererii de finanțare prin Programului Național

de Investiții ,,Anghel Saligny”, a devizului general actualizat și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții ,,Extindere sistem alimentare cu apă potabilă în satele
Mitreni și Valea Roșie, județul Călărași”numără voturile şi constată că a fost adoptată Hotărârea
Consiliului Local Mitreni nr. 73 din 8 octombrie 2021 privind aprobarea cererii de finanțare
prin Programului Național de Investiții ,,Anghel Saligny”, a devizului general actualizat
și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Extindere sistem
alimentare cu apă potabilă în satele Mitreni și Valea Roșie, județul Călărași”, cu 11 voturi
pentru din totalul de 13 consilieri prezenți online, din totalul de 13 consilieri în funcție., un vot împotrivă
și o abținere.

Epuizându-se ordinea de zi şi nemaifiind şi alte probleme de discutat, preşedintele de
şedinţă închide lucrările şedinţei.
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