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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 20 aprilie 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. 114/14.04.2021 şi prin
convocatorul nr. 2317/14.04.2021.

Potrivit art. 138 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, – domnul președinte
de ședință, Toma Alexandru, deschide lucrările şedinţei şi propune consiliului local ordinea de
zi a şedinţei de astăzi ca fiind următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2021
2. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Programului de achizitii pentru
anul 2021 la comuna Mitreni, judetul Calarasi
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la cursuri de pregătire,
formare și perfecționare profesională a persoanelor care ocupă funcții de
demnitate publică (aleșilor locali) din comuna Mitreni, județul Călărași
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de formare profesională a
funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Mitreni, județul Călărași
5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe lunile mai, iunie
și iulie 2021
6. Diverse probleme locale

Domnul primar Panait Ciprian-Constantin dă cuvântul preşedintelui de şedinţă, domnul
consilier local Toma Alexandru, pentru a conduce şedinţa.
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 ordinare din data de 31 martie 2021. Procesul-verbal se aprobă cu
votul a 13 consilieri, din 13 consilieri prezenți din 13 consilieri în funcție.

În continuare, preşedintele de şedinţă face apelul nominal al consilierilor şi arată că
participă la şedinţa de astăzi 13 consilieri, după cum urmează : Ilie Marian Cristian, Trăznitu
Dumitru, Voicu Ion, Dinu Marian, Toma Alexandru, Manea Nicolae, Chirnogeanu FlorinNicușor, 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 hotărâre
referitor la modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al comunei
Mitreni nr. 21/31.03.2021 privind modificarea și completarea HCL nr.45/28 septembrie
2015 privind înființarea Societății "Gospodarul Mitreni" SRL.

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 domnului inspector Ghioca Ioan să dea citire referatului privind aprobarea
bugetului local pe anul 2021, apoi invită pe domnul primar Panait Ciprian - Constantin să dea
citire Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2021, apoi invită
consilierii să supună dezbaterii materialele prezentate.
Consilier Tudor Marian: Am înțeles că avem, pentru stațiile de autobuz, 3000 lei?!
Inspector Ghioca Ioan: Nu. Avem mai mult, respectiv 30.000 lei.
Consilier Tudor Marian: Se fac noi stații sau se reabilitează cele vechi?
Primar: Se achiziționează altele noi.
Consilier Tudor Marian: Se amplasează pe locurile vechi?
Primar: Vom hotărâ de comun acord unde trebuie amplasate, să acopere toate zonele...sunt 4
sau 5 stații.
Consilier Tudor Marian: Pentru asfaltare, avem banii...vorbim despre asfaltarea care a fost?
Inspector Ghioca Ioan: Este vorba despre asfaltarea care a început în 2019, iar în vară vom
finaliza acest proiect.
Consilier Ion Ion: Pentru culte se alocă doar 10.000 lei?
Primar: Inițial, la culte am avut în vedere 50.000 lei. Tot bugetul nostru s-a învârtit în jurul
sumelor de la Consiliul județean. Ținând cont că acum nu mai primim nimic de la Consiliul
județean, am încercat să ne echilibrăm primele luni, până vom primi sume de la Consiliul
județean, iar apoi vom aloca mai mult și pentru culte. Acum nu ne putem baza decât pe ce avem
noi.
Consilier Trăznitu Dumitru: Pentru DC79, pentru crăpăturile care au apărut, înțeleg că nu mai
sunt bani acum, dar până la toamnă să avem în vedere să le reparăm.
Primar: Printr-o acțiune de voluntariat noi vrem să încercăăm să răzuim toată marginea de
pământ a șoselei, să nu mai stea apa pe margine, pentru că aceasta a ridicat stratul de pământ
și băltește, iar asfaltul este afectat.
Consilier Trăznitu Dumitru: Am înțeles, dar eu mă refeream la asfalt, direct.
Primar În momentul de față nu avem bani pentru așa ceva. Dacă ne vin bani vom face o
reparație minimă.
Consilier Minciună Tudorică: Noi nu vom aproba acest buget pentru că sunt niște puncte cu
care nu suntem de acord.

Consilier Toma Alexandru: Te rog să le spui! De aceea suntem aici!
Consilier Minciună Tudorică: S-au pus bani în anumite capitole unde nu ar fi trebuit. De
exemplu, la canalizare, noi am împrumutat bani de la trezoreria statului pentru a rezolva cu
canalizarea, am împrumutat chiar o sumă mai mare decât era necesar. După ce contabilii au
analizat și au constatat că există o sumă în plus, suma rezultată în plus s-a restituit. Restul de
bani s-au folosit pentru a plăti în avans prestatorulu, pentru că nu ne-au decontat cei de la AFM
iar oamenii erau în întârziere cu primirea banilor.
Primar: Scuze, plăteați fără să vină tragerile de plată de la AFM? Plăteați în baza la ce?
Consilier Minciună Tudorică: În baza facturii trimise de ei, de exemplu o factură de 5
milioane...noi aveam 5 milioane, dar le dădeam bani să-și plătească salariile din cota noastră
de cofinanțare. Noi am plătit cofinanțarea, rămânând cei 75% să se achite de către Fo ndul de
Mediu. Nu mai trebuie să alocăm astăzi fonduri de la bugetul local pentru canalizare, pentru că
aceasta a fost achitată.
Primar: Domnule contabil, vă rog să răspundeți la acaeastă întrebare!
Inspector Ghioca Ioan : AFM-ul, atunci când vine în control, verificp lucrările pe teren și
plățile, dacă sunt finanțate. Din aceste cheltuieli efectuate acesta împarte în două, respectiv
partea lor reprezentând 74,93% și partea noastră. Ni se dau bani doar dacă cheltuiala de către
noi a fost făcută, asta înseamnă că, o parte din acești bani, la final, este posibil să rămână în
contul nostru.
Primar: Domnule contabil, comuna Mitreni a achitat partea ei de cofinanțare pentru
canalizare?!
Inspector Ghioca Ioan: Nu.
Consilier Minciună Tudorică: Atunci unde este împrumutul pe care l-am luat ți care este
rezervat în trezorerie pentru această sumă? Noi am luat credit conform contractului.
Inspector Ghioca Ioan: După cum știți, acest credit a fost utilizat pe de o parte pentru canalizare,
iar pe de altă parte pentru drumuri.
Consilier Minciună Tudorică: Aveți dreptate, 30.000 au fost pentru drumuri. La drumuri s- a
închis, deci nu mai avem ce discuta.
Inspector Ghioca Ioan: Știți că partea noastră de cofinanțare nu mai este cea din contract,
întrucât au survenit modificări față de proiectul inițial cum ar fi înălțare platformă stație de
epurare, drum de acces, respectiv multe cheltuieli neeligibile și care nu sunt decontate de către
AFM. Astfel, cota de cofinanțare se mărește de la 24,7% la un procent mai mare.
Consilier Minciună Tudorică: Cum modifici prețul, dacă nu ai modificat proiectul?
Primar: Nu e vorba de proiect! Sunt cheltuieli neprevăzute, cum ar fi drumul de acces către
stația de epurare și care reprezintă cheltuieli neeligibile.
Consilier Minciună Tudorică: Nu a fost propunerea noastră să facem drum de acces. Eu am
înțeles, ăștia sunt bani pe care îi dați în plus și de bună voie!
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 bugetului local pe anul
2021, numără voturile şi constată că a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local Mitreni nr.
25 din 20 martie 2021 privind privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 cu 7 voturi
pentru din totalul de 13 consilieri prezenţi din totalul de 13 consilieri în funcţie și 6 abțineri,
respectiv consilierii locali Minciună Tudorică, Tudor Marian, Duluman Gelu, Dăscălița Ionuț,
Podaru Gheorghe și Ion Ion.
Preşedintele de şedinţă arată ca va trece la cel de al doilea punct de pe ordinea de zi şi solicită
doamnei consilier achiziții publice Chirnogeanu Ionela să dea citire referatului privind
aprobarea Programului de achizitii pentru anul 2021 la comuna Mitreni, judetul Calarasi, apoi

solicită domnlui primar, Panait Ciprian - Constantin să dea citire Proiectului de hotărâre
privind aprobarea Programului de achizitii pentru anul 2021 la comuna Mitreni, judetul
Calarasi, apoi invită consilierii să supună dezbaterii materialele prezentate.

Consilier Ion Ion: Cu dispensarul, nu am înțeles.
Consilier achiziții publice: Avem modernizare dispensar în sat Mitreni. S-a semnat un contract
cu Terra Grant în anul 2020.
Consilier Ion Ion: Doar dispensarul din sat Mitreni?
Consilier achiziții publice: Da.
Consilier Minciună Tudorică: Cum am semnat un asfel de contract dacă dispensarul nu ne mai
aparține? Clădirea aceea este închiriată.
Consilier Toma Alexandru: Vă rog, doamnă, să aduceți toate documentele la ședința următoare
în scopul dezbaterii acestora!
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 Programului
de achizitii pentru anul 2021 la comuna Mitreni, judetul Calarasi, numără voturile şi constată
că a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local Mitreni nr. 26 din 20 aprilie 2021 privind
aprobarea Programului de achizitii pentru anul 2021 la comuna Mitreni, judetul Calarasi
cu 7 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenți, din totalul de 13 consilieri în funcție și
6 abțineri, respectiv consilierii Minciună Tudorică, Tudor Marian, Duluman Gelu, Dăscălița
Ionuț, Podaru Gheorgheși Ion Ion.
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 aprobarea
participării la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională a persoanelor care
ocupă funcții de demnitate publică (aleșilor locali) din comuna Mitreni, județul Călărași apoi
solicită domnului primar, Panait Ciprian - Constantin să dea citire Proiectului de hotărâre
privind aprobarea participării la cursuri de pregătire, formare și perfecționare
profesională a persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică (aleșilor locali) din
comuna Mitreni, județul Călărași , apoi invită consilierii să supună dezbaterii materialele
prezentate.
Consilier Tudor Marian: Noi ce trbuie să facem, în acest caz?
Secretar general comună: În cazul organizării de cursuri veți fi anunțați, vă înscrieți, în funcție
de buget, și mergeți la cursuri.
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 participării la
cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională a persoanelor care ocupă funcții de
demnitate publică (aleșilor locali) din comuna Mitreni, județul Călărași numără voturile şi
constată că a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local Mitreni nr. 27 din 20 aprilie 2021
privind aprobarea participării la cursuri de pregătire, formare și perfecționare
profesională a persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică (aleșilor locali) din
comuna Mitreni, județul Călărași 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 patrulea punct de pe ordinea de zi şi solicită
doamnei secretar general al comunei să dea citire referatului privind aprobarea planului de
formare profesională a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Mitreni, județul Călărași apoi solicită domnlui primar, Panait Ciprian - Constantin să
dea citire Proiectului de hotărâre privind aprobarea planului de formare profesională a
funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Mitreni, județul Călărași apoi invită consilierii să supună dezbaterii materialele prezentate.

Consilier Minciună Tudorică: Suma respectivă, de 18.000 lei nu ajunge, raportat la numărul
de funcționari.
Secretar general comună : Acești 18.000 lei reprezintă doar valoarea cursurilor, fără a include
cazarea.
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
formare profesională a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Mitreni, județul Călărași, numără voturile şi constată că a fost adoptată Hotărârea
Consiliului Local Mitreni nr. 28 din 20 aprilie 2021 privind aprobarea planului de
formare profesională a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Mitreni, județul Călărași cu 13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri
prezenţi din totalul de 13 consilieri în funcție.
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 alegerea președintelui de
ședință pe lunile mai, iunie și iulie 2021, apoi solicită domnlui primar, Panait Ciprian Constantin să dea citire Proiectului de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
pe lunile mai, iunie și iulie 2021, apoi invită consilierii să supună dezbaterii materialele
prezentate.
Se fac propuneri pentru funcția de președinte de ședință pentru lunile mai, iunie și iulie 2021.
Domnii consilieri locali Duluma Gelu și Dăscălița Ionuț propun drept președinte de ședință pe
domnul consilier local Ion Ion.
Domnul consilier local Chirnogeanu Florin Nicușor îl propune pe domnul consilier local Voicu
Ion. 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 alegerea președintelui de
ședință pe lunile mai, iunie și iulie 2021 numără voturile şi constată că a fost adoptată
Hotărârea Consiliului Local Mitreni nr. 29 din 20 aprilie 2021 privind alegerea
președintelui de ședință pe lunile mai, iunie și iulie 2021 cu 6 voturi pentru domnul Voicu
Ion, din totalul de 13 consilieri prezenţi din totalul de 13 consilieri în funcţie și 6 abțineri,
respectiv consilierii Minciună Tudorică, Tudor Marian, Podaru Gheorghe, Dăscălița Ionuț,
Duluman Gelu și Ion Ion.
Preşedintele de şedinţă arată ca va trece la cel de al șaselea punct de pe ordinea de zi şi solicită
doamnei secretar general al comunei să dea citire referatului referitor la modificarea și
completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al comunei Mitreni nr. 21/31.03.2021 privind
modificarea și completarea HCL nr.45/28 septembrie 2015 privind înființarea Societății
"Gospodarul Mitreni" SRL, apoi solicită domnlui primar, Panait Ciprian - Constantin să dea

citire Proiectului de hotărâre referitor la modificarea și completarea Anexei Hotărârii
Consiliului Local al comunei Mitreni nr. 21/31.03.2021 privind modificarea și
completarea HCL nr.45/28 septembrie 2015 privind înființarea Societății "Gospodarul
Mitreni" SRL, 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 referitor la modificarea și
completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al comunei Mitreni nr. 21/31.03.2021 privind
modificarea și completarea HCL nr.45/28 septembrie 2015 privind înființarea Societății
"Gospodarul Mitreni" SRL numără voturile şi constată că a fost adoptată Hotărârea
Consiliului Local Mitreni nr. 30 din 20 aprilie 2021 referitoare la modificarea și
completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al comunei Mitreni nr. 21/31.03.2021
privind modificarea și completarea HCL nr.45/28 septembrie 2015 privind înființarea
Societății "Gospodarul Mitreni" SRL cu 13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenţi
din totalul de 13 consilieri în funcţie.

2. Diverse probleme locale

Consilier Tudor Marian: Dragnea Ionel, administratorul de la Gospodarul, muncește
cu toți muncitorii, cot la cot.
Primar: Asta am droit, ca administratorul să fie împreună cu muncitorii pe teren.
Consilier Tudor Marian: Mai reușește el să țină evidența la ce este în firmă, adică știe
el ce se întâmplă în firmă dacă este pe teren?
Primar: Bineînțeles! Firma Gospodarul, v-am spus, nu are activități de autofinanțare.
Ea face gospodărie comunală. Ne întâlnim dimineața la birou, avem o agenda de luvru
și, în funcție de vreme hotărâm ce activități vom desfășura.
Domnilor, să discutăm despre serviciul de salubrizare. Noi nu ne acoperim
cheltuielile! Curtea de Conturi ne-a atras atenția că UAT Mitreni a plătit nejustificat
către IRIDEX suma de 254.232 lei, sumă care nu poate fi acoperită din facturi, în
sensul că facturile emise de IRIDEX au fost de 5 miliarde, iar noi am făcut dovada
doar a 50% din această sumă. Restul de bani plătiți nu se justifică. Curtea de Conturi
a dispus să luăm măsuri pentru acoperirea serviciului de salubritate, în sensul de a mări
taxa, eventual dublu, adică 15 lei pentru personae fizice. Eu am stat de vorbă cu ei, leam explicat situația. Să nu credeți că așa e doar la Mitreni, e la nivel de județ! În
momentul în care noi vom mări taxa pentru a ne acoperi cheltuielile, vor fi unii care
vor arunca gunoiul la margine și ne vom îngropa în gunoaie. Dacă mărim taxa nu vom
rezolva situația. Am fost la multe discuții cu cei de la Ecomanagement Salubris.
Rosseți se judecă, oltenița se judecă, Budeștiul se judecă, toți se judecă! Dacă noi o
ținem așa, la un moment dat aceste sume ne vor fi imputate. Noi, cu 7 lei taxa la
personae fizice, la 4000 de locuitori, în cazul în care ar achita toți la zi, vom strange
doar 28.000 lei. Diferența până la acoperirea facturii IRIDEX o suportă primăria. Noi
am plătit, dar taxa nu acoperă facture la salubritate. Aceeași situație o avem la apaă,
taxa fiind de 2 lei pe persoană fizică. Nu ne acoperim cheltuielile. Dacă nu vom mări
taxa la apă și să-I obligăm să plătească pe cei care nu o fac, în cel mai scurt timp, mai

ales că vom avea și canalizarea, o să vină un operator gen Ecoaqua și nu vom avea
încotro.
Consilier Podaru Gheorghe: Cei care nu au plătit deloc, nu pot fi obligați legal?
Primar: Le-am făcut somații. Curtea de Conturi ne-a sugerat să trecem la executare
silită. Rugămintea mea ar fi ca, pentru salubritate, să vorbim cu oamenii să reducă
tonajul la gunoi. Toți avem animale și iarbă în curți, dar să încercăm să găsim soluții
de a nu mai colecta atâta gunoi.
Consilier Tudor Marian : Cei de la IRIDEX sunt șmecheri, mi-au trecut pe firmă în loc
de o pubelă mica de gunoi una mare și mi-au mărit taxa.
Primar: Am venit cu o înștiințare primită de la ei. Pentru containerele de 1 m3 se va
percepe o taxă de 100 lei. Acum să vă spun și un lucru bun. Avem o scrisoare de interes
de la o firmă olandeză care dorește să investească la noi, pe terenul neproductiv de la
Clătești, în sensul construirii unui parc industrial. Vă prezint scrisoarea de interes. Noi
nu aveam acoloi utilități, le-am spus, le-am prezentat terenul și au fost de accord.
Acum rămâne să facem evaluarea terenului și, împreună cu dvs. să analizăm oferta și
să hotărâm cum vom proceda, în sensul că fie vom merge pe parteneriat public-privat,
fie pe concesionare. De comun accord urmează să stabilim o întâlnire cu dânșii.
Consilier Minciună Tudorică: Este o idee bună. Ați început bine, cu câteva lucruri
frumoase. Am văzut că vă ocupați și de parc.

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

Consilier local, Toma Alexandru
SECRETAR GENERAL COMUNĂ,

dr. Mariana Oprican

