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PROCES VERBAL
Incheiat astazi 29 iunie 2020 in $edinta ordinara a Consiliului Local al Comunei Mitreni, judeful Cal3ra$i, convocata potrivit
art. 13 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, prin Dispozifia domnului primar nr. 114/ 23.06.2020 §i prin
convocatorul nr. 2500/23.06.2020.

Avand in vedere circulara nr. 2249/25.03.2020 de la Institufia Prefectului-Judetul Cdlara^i, Serviciul Verificarea
Legalitatii Actelor Normative si Contencios Administrativ, inregistrata la institufia noastra cu nr. 1288/25.03.2020
referitoare la adresa comuna a M.A.I. $i a M.L.P.D.A. cu privire la masurile de punere in apiicare a ordonanfei militate
referitoare la regimul de urgent, vi comunicam cd sedinta ordinara a Consiliului local Mitreni din data de 31 martie
2020 s-a desfa$urat on-line, iar consilierii au luat cuno$tinfd de materialele de ^edinfa atat on-line, acestea fiiind postate
pe site-ul primariei cat si comunicate si explicate de catre secretarul general al comunei prin mijloace electronice
(inclusiv telefonic) cat si in format fizic.
Potrivit art. 138 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ -, domnul pre$edinte de sedinta Ion Ion deschide lucrdrile
§edin{ei §i propune consiliului local ordinea de zi a §edinfei de astazi ca fiind urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2020
2. Proiect de hotarare privind aprobarea accordarii sprijinului financiar pentru Asociafia Grup de Acfiune
Locala Colinele Argesului, in cadrul Proiectului Infiinfare Centru de zi pentru Copii Mitreni
3. Diverse probleme locale

Domnul primar Minciuna Tudorica da cuvantul prejedintelui de jedinfd, domnul consilier local Ion Ion, pentru a
conduce $edinla.
Se supune spre aprobare ordinea de zi §i se aprobd cu votul pentru a 13 consilieri, din totalul de 13 consilieri prezenp
din totalul de 13 consilieri in funcfie.
Doamna secretar al comunei, Oprican Mariana, prezinta spre studiere §i consultare, de catre consiliul local, procesulverbal al jedintei ordinare din 28 mai 2020 a Consiliului Local Mitreni.
Se supune spre aprobare procesul-verbal prezentat §i se aproba cu votul pentru a 13 consilieri, din totalul de 13
consilieri prezenfi din totalul de 13 consilieri in funcfie, apoi este semnat de secretarul comunei $i de prejedintele de jedintd.
In continuare, pre§edintele de §edinta face apelul nominal al consilierilor ji arata ca participd la §edinfa de astazi 13
consilieri, dupS cum urmeaza : Cristea Florin, Ddscalifa lonuf, Duluman Gelu, Ion Ion, Podaru Gheorghe, Stama Mariana,Tudor
Nicoleta, Trdznitu Dumitru, Vasile Mircea, Vi^an Petruja, Voicu Ion, Panait Ciprian, Toma Alexandru.
Potrivit art. din OUG nr. 57 privind codul administrativ, domnul primar MinciunaTudorica -in calitateasa de initiator al
proiectelor de hotdrari -aduce la cuno?tiinfd suplimentarea ordinii de zi, cu urmdtoarele puncte: Proiect de hotarare privind
punerea la dispozitia proiectului Cistern informational pentru managementul integral al apelor-etapa ZZ” dezvoltat de catre
Administratia Nationals "Apele Romane" a terenului pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente
acestuia.

Din acest moment, mulpimind pentru increderea acordata §i asigurand consiliul local ca lucrarile ijedinjei de astazi se
vor desftt'jura in conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, pre$edintele de $edin(d solicits
consilierilor sS faca propuneri $i pentru dezbaterea alter probleme curente care sd fie inscrise la ordinea de zi.
Nemaifiind si alte propuneri, domnul prejedinte de §edin(a arata ca va trece la parcurgere ordinii de zi $i solicita domnului
Ghioca Ioan sd dea citire referatului privind rectificarea bugetului local pe anul 2020, apoi solicita domnului primar, Minciuna

TudoricS, s3 dea citire Proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 ,apoi invita consilierii sS supuna
dezbaterii materialele prezentate.

Nemaifiind alte interven|ii, pre$edintele de §edin(a solicits prejedintilor comisiilor de specialitate de pe langa Consiliul Local
Mitreni s3 dea citire avizelor, avize care sunt favorabile, $i supune la vot aprobarea Proiectului de hotarare privind rectificarea
bugetului local pe anul 2020, numara voturile ?i constata ca a fost adoptata HotSrarea Consiliului Local Mitreni nr. 44 din
29 iunie 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020, cu 13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenp din
totalul de 13 consilieri in funcfie.
Domnul pre§edinte de jedin(a propune domnilor consilieris sh se treaca la cel de-al doilea punct pe ordinea de zi $i solicit
doamnei secretar general Oprican Mariana sa dea citire referatului privind aprobarea accordarii sprijinului financier pentru
Asociatia Grup de Actiune Locals Colinele Arge^ului, in cadrul Proiectului Infiinfare Centra de zi pentru Copii Mitreni, apoi
solicits domnului primar Minciuna TudoricS sa dea citire Proiectului de hotarare aprobarea accordarii sprijinului financier
pentru Asociajia Grup de Acfiune Locals Colinele Arge$ului, in cadrul Proiectului Infiintare Centru de zi pentru Copii
Mitreni, apoi invita consilierii sa supuna dezbaterii materialele prezentate.

Nemaifiind alte interventii, prejedintele de jedinta solicits pre§edintilor 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, aprobarea
accordarii sprijinului financiar pentru Asociajia Grup de Actiune Locala Colinele Argejului, in cadrul Proiectului Infiintare
Centra de zi pentru Copii Mitreni, numara voturile $i constata ca a fost adoptata Hotararea Consiliului Local Mitreni nr. 45
din 29 iunie 2020 privind aprobarea accordarii sprijinului financiar pentru Asociafia Grup de Acjiune Locala Colinele
Argesului, in cadrul Proiectului Infiintare Centru dezi pentru Copii Mitreni. cu 12 voturi pentru din totalul de 13 consilieri
prezenji din totalul de 13 consilieri in funcjie, ?i o abtinere, respectiv doamna consilier local Stama Mariana.
Domnul pre?edinte de $edinta propune domnilor consilierisa sa se treaca la cel de al treile apunct pe ordinea de zi §i solicits
doamnei secretar general Oprican Mariana sa dea citire Referatului privind punerea la dispozitia proiectului fSistem
informational pentru managementul integral al apelor-etapa IP dezvoltat de catre Administrajia Nationala "Apele Romane"
a terenului pentru constractia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia..apoi solicits domnului primar, Minciuna
Tudorica, sa dea citire Proiectului de hotarare privind punerea la dispozitia proiectului „Sistem informational pentru
managementul integrat al apelor-etapa II” dezvoltat de catre Administratia Nationals "Apele Romane" a terenului
pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia, apoi invita consilierii sa supuna dezbateri
imaterialele prezentate.

Nemaifiind alte intervened, prejcdintele de §edin|a 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 punerea la
dispozitia proiectului „Sistem informationalpentru managementul integrat al apelor-etapa IP dezvoltat de catre Administratia
Nationals "Apele Romane" a terenului pentru constractia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia., numara
voturile §i constata ca a fost adoptata Hotararea Consiliului Local Mitreni nr. 46 din 29 iunie 2020 privind punerea la
dispozitia proiectului „Sistem informational pentru managementul integrat al apelor-etapa IP dezvoltat de catre
Administrajia Nationala "Apele Romane" a terenului pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii
aferente acestuia, cu 13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenti din totalul de 13 consilieri in functie.

7. Diverse probleme locale
Epuizandu-se ordinea de zi ;i nemaifiind $i alte probleme de discutat, pre§edintele de jedinja inchide lucrSrile §edintei.

PRE$EDINTE DE SEI)IN|A,
Consilier, Ion Ion

SECRETAR GENERAL COMUNA, Oprican Mariana

