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PROCES VERBAL
Incheiat astazi 27 februarie 2020 in jedin|a ordinara a Consiliului Local al Comunei Mitreni, judepil
Calara§i, convocata potrivit art. 13 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, prin Dispozijia domnului
primar nr.47 Z21 02 .2020 §i prin convocatorul nr. 775/21.02.2020.
Potrivit art. 138 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, domnul presedinte de sedinta, Duluman
Gelu deschide lucrarile jedinjei ?i propune consiliului local ordinea de zi a §edin{ei de astazi ca fiind urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local all domnului Cristea Florin
2. Proiect de hotarare privind aprobarea execufiei bugetare pe trimestrul IV al anului 2019
3. Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetului local pe anul 2019 pentru anul 2020
4. Proiect de hotarare privind necesitatea prelungirii PUG si RLU
5. Proiect de hotarare referitoare la concesionarea islazului comunei Mitreni, judetul Calara^i si
stabilirea redevenfei care urmeaza a fi platita de catre concesionar in cazul incheierii contractului de
concesiune
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a §tatului de funcpi ale aparatului de
speciaiitate al primarului comunei Mitreni, jud. Calara^i, pe anul 2020
7. Proiect de hotarare privind alegerea pre$edintelui de ^edinfa pentru lunile martie, aprilie $i mai
2020
8. Diverse probleme locale
Domnul primar Minciuna Tudorica da cuvantul prejedintelui de jedinja, domnul Duluman Gelu, pentru a
conduce §edin|a.
Se supune spre aprobare ordinea de zi §i se aproba cu votul pentru a 12 consilieri, din totalul de 12 consilieri
prezenji din totalul de 12 consilieri in funcjie.
Doamna secretar general al comunei, Oprican Mariana, prezinta spre studiere §i consultare, de catre
consiliul local, procesul-verbal al jedinjei extraordinare convocata de Indata din 20 februarie2020 a Consiliului
Local Mitreni.
Se supune spre aprobare procesul-verbal prezentat §i se aproba cu votul pentru a 12 consilieri, din totalul de
12 consilieri prezenp din totalul de 12 consilieri in funcjie, apoi este semnat de secretarul general al comunei §i de
prejedintele de jedinja.
In continuare, prejedintele de §edin{a face apelul nominal al consilierilor §i arata ca participa la §edin|a de
astazi 13 consilieri, dupa cum urmeaza: Dascalita lonuj, Duluman Gelu, Ion Ion, Podaru Gheorghe, Stama
Mariana,Tudor Nicoleta, Traznitu Dumitru, Vasile Mircea,Vijan Petruja, Voicu Ion, Toma Alexandru, Panait
Ciprian.
Domnul consilier Panait Ciprian Constantin solicita, in conformitate cu prevederile art. Din OUG nr. 57/2019
privind codul administrativ, suplimentarea ordinii de zi cu doua proiecte de hotarare, respectiv , dar domnul
presedinte de sedinta Duluman Gelu nu este de acord.
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Din acest moment, muljumind pentru increderea acordata §i asigurand consiliul local ca lucrarile §edin|ei de
astazi se vor desfa§ura in conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, prejedintele de
jedinja solicita consilierilor sa faca propuneri ji pentru dezbaterea altor probleme curente care sa fie inscrise la
ordinea de zi.
Nemaifiind si alte propuneri, domnul prejedinte de jedinja arata ca va trece la parcurgerea ordinii de zi $i solicita
doamnei secretar general al comunei, doamna Oprican Mariana sa deacitire referatului privind validarea mandatului
de consilier local al domnului Cristea Florin, apoi solicita domnului primar, Minciuna Tudorica, sa dea citire
Proiectului de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Cristea Florin ,apoi invita
consilierii sa supuna dezbaterii materialele prezentate.
Nemaifiind alte intervenpi, prejedintele de §edinta solicita prejedintilor comisiilor de specialitate de pe langa
Consiliul Local Mitreni sa dea citire avizelor, avize care sunt favorabile, §i supune la vot aprobarea Proiectului de
hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Cristea Florin, numara voturile §i constata ca a
fost adoptata Hotararea Consiliului Local Mitreninr. 13 din 27 februarie 2020 privind validarea mandatului
de consilier local al domnului Cristea Florin, cu 12 voturi pentru din totalul de 12 consilieri prezenp din totalul de
12consilieri in funcjie.
Domnul presedinte de sedinta propune domnilor consilieri sa se treaca la cel de-al doilea punct pe ordinea de
zi §i solicita domnului inspector Ghioca Ioan sa prezinte raportul de specialitate privind aprobarea execufiei bugetare
pe trimestrul IV al anului 2019, apoi solicita domnului primar Minciuna Tudorica sa dea citire Proiectului de
hotarare privind aprobarea execufiei bugetare pe trimestrul IV al anului 2019, apoi invita consilierii sa supuna
dezbaterii materialele prezentate.

Nemaifiind alte intervene i, pre$edintele de jedinta solicita prejedintilor comisiilor de specialitate de pe langa
Consiliul Local Mitreni sa dea citire avizelor, avize care sunt favorabile, si supune la vot aprobarea Proiectului de
hotarare privind aprobarea execupei bugetare pe trimestrul IV al anului 2019, numara voturile ?i constata ca a fost
adoptata Hotararea Consiliului Local Mitreni nr. 14 din 27 februarie 2020 privind aprobarea execufiei
bugetare pe trimestrul FV al anului 2019, cu 12 voturi pentru din totalul de 12 consilieri prezenp din totalul de 12
consilieri in funcjie.
Domnul presedinte de sedinta propune domnilor consilieri sa se treaca la cel de al treilea punct de pe ordinea
de zi $i solicitadomnului inspector Ghioca Ioan sa prezinte raportul de specialitate privind utilizarea excedentului
bugetului local pe anul 2019 pentru anul 2020, apoi solicita domnului primar Minciuna Tudorica, sa dea citire
Proiectului de hotarare privind utilizarea excedentului bugetului local pe anul 2019 pentru anul 2020, apoi
invita consilierii sa supuna dezbaterii materialele prezentate.
Consilier Voicu Ion: Sunt de acord cu cele spuse de domnul contabil dar, apropo de mobilierul comunei, noi
am cumparat un utilaj care a costat 200 de milioane lei vechi pentru ata ceva. S-a facut ceva cu utilajul acela? Unde
este acel utilaj?
Consilier Duluman Gelu: In magazie.
Primar: Vreti sa-1 vedeti sau sa lucrati cu el?
Nemaifiind alte intervene i, prejedintele de sedinta solicita prejedintilor comisiilor de specialitate de pe langa
Consiliul Local Mitreni sa dea citire avizelor, avize care sunt favorabile, si supune la vot aprobarea Proiectului de
hotarare privind utilizarea excedentului bugetului local pe anul 2019 pentru anul 2020, numara voturile §i constata
ca a fost adoptata Hotararea Consiliului Local Mitreni nr. 15 din 27 februarie 2020 privind utilizarea
excedentului bugetului local pe anul 2019 pentru anul 2020, cu 12 voturi pentru din totalul de 12 consilieri
prezenJi din totalul de 12 consilieri in funcjie.
Domnul presedinte de sedinta propune domnilor consilieri sa se treaca la cel de-al patrulea punct pe ordinea
de zi §i solicita doamnei secretar general al comunei, doamna Oprican Mariana, sa dea citire Referatului privind
necesitatea prelungirii PUG §i RLU ,apoi solicita domnului primar, Minciuna Tudorica, sa dea citire Proiectului de
hotarare privind necesitatea prelungirii PUG $i RLU, apoi invita consilierii sa supuna dezbaterii materialele
prezentate.
Nemaifiind alte intervenjii, prejedintele de jedinta solicita prejedintilor comisiilor de specialitate de pe langa
Consiliul Local Mitreni sa dea citire avizelor, avize care sunt favorabile, si supune la vot aprobarea Proiectului de
hotarare privind necesitatea prelungirii PUG si RLU , numara voturile ji constata ca a fost adoptata Hotararea
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Consiliului Local Mitreni nr. 16 din 27 februarie 2020 privind necesitatea prelungirii PUG
RLU, cu 12
voturi pentru din totalul de 12 consilieri prezenji din totalul de 12 consilieri in funcpe.
Domnul presedinte de sedinta propune domnilor consilieri sa se treaca la cel de-al cincilea punct pe ordinea
de zi §i solicita doamnei doamnei secretar general al comunei, doamna Oprican Mariana, sa dea citire Referatului
privind concesionarea islazului comunei Mitreni, judetul Calarasi si stabilirea redeventei care urmeaza a fi platita de
catre concesionar in cazul incheierii contractului de concesiune, apoi solicits domnului primar MinciunS Tudorica
sa dea citire Proiectului de hotarare privind concesionarea islazului comunei Mitreni, judeful Calarasi $i

stabilirea redeventei care urmeaza a fi platita de catre concesionar in cazul incheierii contractului de
concesiune, apoi invita consilierii sa supunS dezbaterii materialele prezentate.

La invitatia presedintelui de sedinta si a consilierilor, la lucrarile sedintei participa si domnul inginer Stan de
la Directia AgricolS Calarasi, crescStori de animale din comuna Mitreni precum si alti cetateni ai comunei.
Inginer Stan: CrescStorii de animale pot concesiona suprafete din islaz in urmatoarele conditii
Sa detina un efectiv de animale inscrise in Registrul agricol local si in RNE, pe specii si categorii
Suprafata de pSsune va fi repartizatS proportional cu nr. de animale inscrise in registrul agricol §i RNE
Se va depune o cerere in care sS se specificeca detine anumite categorii si specii de animale care sunt
inregistrate, intrucat incSrcStura pe ha este diferentiatS, astfel
1. La oi si capre este de de 6 capete/ha
2. La cal 1 cap/ha
3 la bovinS marel cap/ha
4. La tineret si juncS 1 cap /0,5 ha.
Primar: DacS sunt persoane care nu s-au inregistrat, sa le acordam un termen de o saptamana in care sa se
inregistreze la medicul veterinar.
Inginer Stan: Aveti un plan de amenajament pastoral cu niste clauze care trebuie respectate de crescatorii de
animale. Trebuie sa insamantati iar unde sunt sunt musuroaie trebuie sa le distrugeti!
Mataragiu (crescator de animale): Eu am achizitiont 600 de capete
Inginer Stan: Dvs. Sunteti inregistrat cu 203 capete.
Mataragiu: Mai am si altele pentru care am facut demersuri sa le inregistrez.
Primar: Va dam un termen de o saptamana ca sa le inregistrati.
Inginer Stan: In OUG nr. 34/2013 se specifica ca UAT-urileau obligatia de a concesiona pana la data de 1 martie.
Dvs. Trebuie sa veniti cu animalele inregistrate ti sa depuneti cereri. Crescatorii de animale vor plati o taxa, taxa
stabilita de consiliul local.
Primar: Anul trecut s-a stabilit o taxa de 500 lei/ha.
Mataragiu: In alte locuri s-a stabilit 200 lei/ha.
Inginer Stan: UAT prin consilierii locali stabileste valoarea redeventei. Insa, dvs sunteti obligati de a intretine islazul
si de a depune cereri la APIA pentru subventii, in scopul de a obsine cei 200 euro pe ha concesionat.
In situatia in care eu va pot ajuta sa bagati pasunea in sistem ecologic... Va spun §i cum. Daca pana pe 15 iunie nu
intrati la pasunat, mai puteti castiga 150 euro la cei 200.
Consilier Podaru Gheorghe: Am o propunere si daca consilierii sunt de acord, doresc sa reducem taxa de la 500
lei/ha la 300 lei/ha.
Consilier Toma Alexandru: Am si eu o propunere, sa se plateasca 250 RON §i argumentez aceasta, in sensul ca de
fiecare data, in vara, predomina seceta deci ei nu se bucura de pasunat decat in primavara.
Consilier Panait Ciprian: A fost discutia sa-i scutim primul an, pentru ca stim in ce hal se afla islazul. Acesta, daca
nu lua foe acum doua saptamani, nu puteai intra de balarii. Trebuie sa-i ajutam, in sensul ca ei sa se poata folosi de
islaz, iar noi astfel vom obsine venit.
Consilier Toma Alexandru: Daca nu-1 intretinem, avem de pierdut.
Inginer Stan: Hotarati dvs cat va fi redeventa.
Presedinte de sedinta: Haideti sa vedem cine este pentru 300 sau 250 lei/ha?
Primar: Eu zic sa mergem pe 250 lei/ha!
Nemaifiind alte intervenei, pre§edintele de jedinta solicita prejedintilor comisiilor de specialitate de pe langa
Consiliul Local Mitreni sa dea citire avizelor, avize care sunt favorabile, §i supune la vot aprobarea Proiectului de
hotarare privind concesionarea islazului comunei Mitreni, judetul Calarasi si stabilirea redeventei care urmeaza a fi
platita de catre concesionar in cazul incheierii contractului de concesiune, numara voturile §i constata ca a fost
adoptata Hotararea Consiliului Local Mitreni nr. 17 din 27 februarie 2020 privind concesionarea islazului
comunei Mitreni, jude|ul Calarasi si stabilirea redevenfei care urmeaza a fi platita de catre concesionar in
cazul incheierii contractului de concesiune, cu 12 voturi pentru din totalul de 12 consilieri prezenji din totalul de

12 consilieri in funejie.
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Domnul presedinte de sedinta propune domnilor consilieri sa se treaca la cel de-al saselea punct pe ordinea
de zi §i solicita doamnei secretar general Oprican Mariana sa dea citire Referatului privind aprobarea Organigramei
si a Statului de fimctii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Mitreni, jud. Calarasi, pe anul 2020, apoi
solicita domnului primar, Minciuna Tudorica, sa dea citire Proiectului de hotarare privind aprobarea
Organigramei si a $tatului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Mitreni, jud.
Calarasi, pe anul 2020, apoi invita consilierii sa supuna dezbaterii materialele prezentate.

Doamna secretar Oprican Mariana aduce la cunostinta domnului consilier Ion Ion prevederile art. 228 alin. (1) lit.
a), din OUG nr. 57/2019 privind codul administrate, conform carora "Alesul local aflat in conflict de interese in
conditiile prevazute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, are
obligatia sa se abtina de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la incheierea
sau participarea la incheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau
pentru: sot, sotie sau rude ori afini pana la gradul al II-lea inclusiv."

Nemaifiind alte intervenjii , prejedintele de jedinta solicita prejedintilor comisiilor de specialitate de pe langa
Consiliul Local Mitreni sa dea citire avizelor, avize care sunt favorabile, §i supune la vot aprobarea Proiectului de
hotarare privindprivindaprobarea Organigramei si a §tatului de fimctii ale aparatului de specialitate al primarului
comunei Mitreni, jud. Calarasi, pe anul 2020, numara voturile §i constata ca a fost adoptata Hotararea Consiliului
Local Mitreni nr. 18 din 27 februarie 2020 privindaprobarea Organigramei $i a $tatului de funcjii ale
aparatului de specialitate al primarului comunei Mitreni, jud. Calarasi, pe anul 2020, cu 11 voturi pentru din

totalul de 12 consilieri prezenp din totalul de 12 consilieri in funcjie, consilierul local Ion Ion neavand voie sa
voteze.
Domnul presedinte de sedinta propune domnilor consilieri sa se treaca la cel de-al saptelea punct pe ordinea de zi $i
solicita doamneisecretar general al comunei Oprican Mariana sa dea citire Referatului privindalegerea prejedintelui
de §edinja pentru lunile martie, aprilie si mai 2020,apoi solicita domnului primar, Minciuna Tudorica, sa dea citire
Proiectului de hotarare privindalegerea pre$edintelui de $edinja pentru lunile martie, aprilie si mai 2020apoi
invita consilierii sa supuna dezbaterii materialele prezentate.
Domnii consilieri Duluman Gelu si Vasile Mircea o propun pe doamna Visan Petruta drept presedinte de sedinta.
Secretar general comuna: Toata lumea este pentru?
Consilier Toma Alexandru: Noi nu! Atata timp cat se aleg intre ei, mi se pare absurd! Asta este o tevatura, noi nu
putem fl de acord!
Nemaifiind alte intervenei , prejedintele de jedinta solicita prejedintilor comisiilor de specialitate de pe langa
Consiliul Local Mitreni sa dea citire avizelor, avize care sunt favorabile, si supune la vot aprobarea Proiectului de
hotarare privindalegerea prejedintelui de jedinja pentru lunile martie, aprilie si mai 2020, numara voturile §i
constata ca a fost adoptata Hotararea Consiliului Local Mitreni nr. 19 din 27 februarie 2020 privindalegerea
pre$edintelui de $edinja pentru lunile martie, aprilie si mai 2020, cu 6 voturi pentru din totalul de 12 consilieri
prezenp din totalul de 12 consilieri in funcjie si 5 abtineri, respectiv consilierii Toma, Traznitu, Panait, Stama si
Voicu.
Domnul presedinte de sedinta propune domnilor consilieri sa se treaca la cel de-al optulea punct pe ordinea de zi §i
anume Diverse probleme locale.
Consilier Panait Ciprian: De ce nu s-a suplimentat ordinea de zi?
Primar: Doamna secretar trebuie sa prezinte o informare de la Institutia Prefectului. Doamna secretar, va rog sa
cititi informarea despre coronavirus!
Secretarul general al comunei da citire unei informari despre virusul covid sosita de la DSV Calarasi.
Primar: Cine nu are masti sa mearga la farmacie sa-si cumpere!
Daca la sedinta extraordinary nu s-a intrunit cvorumul pentru adoptarea acelor hotarari de revocare, astazi, la diverse
discutam aceasta.
Consilier Panait Ciprian: De ce la diverse? Noi am solicitat suplimentarea ordinii de zi!
Primar: Domnule Ciprian, trebuie sa explic de ce ei au votat pentru si de ce nu impotriva, ei, consilierii PNL,
criminalii, cum ii numesti dumneata!
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Consilier Panait Ciprian: Eu nu am spus asa ceva!
Primar: Ba ai spus, ai spus si mai multe!
Consilier Toma Alexandru: Deocamdata avem presedinte de sedinta, tu lasa-1 sa conduca sedinta!
Primar: El o conduce! Eu am luat cuvantul... daca sunt domnii de la mediu aici, sa ne explice riscurile.
Consilier Panait Ciprian: Mai intai sa prezentam noi. Doamna secretara?
Primar: Avem reprezentanti de la mediu, pentru ca ati spus ca este toxic.Daca dam un investitor afara sa nu-1 dam
degeaba, ca asa vrem noi! Acum vorbim de incinerator.
Consilier Toma Alexandru: Cine 1-a implementat ?
Primar: Nu 1-a implementat nimeni!
Consilier Toma Alexandru: Atunci de ce vorbesti! Lasa-ne sa prezentam!
Consilier Panait Ciprian: In sedinta din 30 ianuarie, ca sa stie toata lumea, a fost propus spre adoptare un proiect de
hotarare pentru aprobarea raportului de evaluare, a caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire care au
legatura cu acel incinerator. Noi am mai avut o sedinta la care ne-ati spus ca ce a citit Alina nu are legatura cu
inchirierea terenului. Dupa care, in acea sedinta eu am propus sa consultati cetatenii, pentru ca este un proiect delicat
si sensibil. Pe 4 februarie am facut o adresa prin care am cerut o intalnire la care sa ne lamurim cu aceasta problema.
Am solicitat sedinta extraordinara iar dvs, domnule primar, ati spus ca nu este necesar ca §i consilierii PNL sa
participe la aceasta sedinta. Noi avem 800 de semnaturi ale cetatenilor care nu sunt de acord cu incineratorul.
Primar: Nu ni le-ati prezentat niciodata!
Consilier Panait Ciprian: Nici nu o sa le prezint, nu vreau!
Primar: Nu vorbe, fapte!
Consilier Panait Ciprian: Noi ne-am rugat sa faced public, sa merged cu noi, dar nu ati vrut. Aseara nea Dede m-a
sunat ca sa mergem in vizita la incinerator dar nu am vrut pentru ca nu trebuie sa fiu eu convins.
Consilier Podaru Gheorghe: Nu vreti pentru ca nu aveti nici un interes. Interesul vostru este campania electorala!
Consilier Panait Ciprian: Noi am cerut revocarea acelor hotarari si sa se urmeze patii necesari. Domnul primar nu a
convocat cetatenii, sa ii informeze pe larg. Faced adunari mai mari, nu de 6 persoane!
Consilier Visan Petruta: Noi v-am anuntat! Acum de ce spuneti altceva?
Consilier Vasile Mircea: Pe urma ziceti ca merg doar PNL-isti!
Consilier Panait Ciprian : Pasii care i-ati urmat impreuna cu dansii, nu sunt pasii corecti!
Primar: Domnule, daca ne aratati unde am gresit, o luam de unde vreti! In primul rand noi nu trebuie sa ne
razbunam pe cetateni pentru interesele noastre.
Consilier Traznitu Dumitru: Ti-am zis in 4 sedinte si nu ai vrut sa mergi!
Consilier Vasile Mircea: Nu ne ati chemat!
Consilier Visan Petruta: Nu ne-ati chemat niciodata!
Se incing spiritele, iar cetatenii sunt impartiti in doua tabere, pro si contra construirii unui incinerator medical in
comuna.
Este invitat domnul de la mediu pentru a fumiza informatii tehnice si a edifica cetatenii prezenti la sedinta despre
riscurile pe care le-ar putea prezenta un incinerator medical.
Epuizandu-se ordinea de zi §i nemaifiind §i alte probleme de discutat, prejedintele de jedinta inchide lucrarile
Sedinjei.
PRESEDINTE DE SEDINTA,

Consilier local, Duluman Gelu
SECRETAR GENERAL COMUNA,

Oprican Mariana
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