
Proces verbal 
Incheiat azi 04.11.2013 

 
in sedinta ordinara  a Consiliului Local al comunei Plenita 

 
 La sedinta participa 11 consilierii in functie. Absenteaza motivat domnii consilieri 
Pleniceanu Nicolae si Barbu Marius Florin. 
 Se da citire ordinii de zi. Se supune la vot.  Ordinea de zi se aproba cu 
unanimitate de voturi. 
 Primul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind realizarea 
pomului de Craciun si acordarea unor cadouri pentru prescolarii si elevii claselor I - VIII 
de la Liceul Tehnologic  „C.N. Plopsor” din comuna Plenita, judetul Dolj.  
 Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar care da citire 
referatului si proiectului de hotarare. 
 Domnul consilier Gologan solicita ca pentru ziua nationala – 1 Decembrie – sa fie 
alocati bani pentru depunerea de coroane la monumentul eroilor. 
 Domnul primar da asigurari ca se vor depune coroane la fel ca in ceilalti ani. 
 Presedintele de sedinta, dl. consilier Gavrila Florea, supune la vot proiectul de 
hotarare. Cine este pentru? Cu unanimitate de voturi hotararea a fost adoptata. 
 Al doilea si ultimul punct al ordinii de zi il constituie  proiectul de hotarare 
privind constatarea incetarii mandatului unui consilier local al domnului Neghina Waltar, 
inainte de expirarea duratei normale a mandatului.  
 Domnul presedinte de sedinta da cuvantul secretarului u.a.t. Plenita care  citire 
referatului nr. 12590 din 30.10.2013, intocmit in baza adresei U.S.L. Filiala Dolj, nr. 80 
din 15.10.2013, adresa prin care se comunica Consiliului Local al comunei Plenita faptul 
ca domnul Neghina Waltar ales consilier local la alegerile din data de 10 iunie 2012, a 
fost exclus din Partidul National Liberal prin hotararea Biroului Politic Teritorial al PNL 
Dolj din data de 14.09.2013 solicitand consiliului  sa ia act de incetarea mandatului de 
consilier local potrivit art.9, alin2, lit. h1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor 
locali cu modificarile si completarile ulterioare. 
 Dupa citirea  referatului  nr.12590/2013  adresei USL nr.80/2013, domnul 
presedinte de sedinta solicita consiliului local al comunei Plenita sa ia act de situatia 
aparuta, sa constate incetarea mandatului de consilier local a domnului Neghina Waltar, 
urmare a excluderii acestuia din PNL si sa declare vacant locul consilierului in cauza.  
 Cu opt voturi pentru si doua impotriva hotararea privind constatarea incetarii 
mandatului unui consilier local al domnului Neghina Waltar a fost adoptata. Au votat 
impotriva domnii consilieri Golgan Viorel si Burghel Nicolae. Domnul consilier  
Neghina Waltar nu a votat. 
 Domnul consilier Gologan Viorel considera ca s-a incalcat legea intrucat votul nu 
a fost secret solicitand o copie a procesului verbal. 
 Secretarul u.a.t. Plenita ii repeta domnului consilier Gologan Viorel faptul ca nu a 
fost vorba de vot secret sau vot deschis, ci faptul ca opt consilieri au luat act si au 
constatat situatia expusa mai sus si doi consilieri au refuzat acest lucru, executandu-si 
mandatul cu rea credinta in situatia data. 
 Nemaifiind  probleme de dezbatut se declara inchise lucrarile sedintei. 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
 
  PRESEDINTE DE SEDINTA,                            SECRETAR, 
                      Gavrila Florea                                                 Adrian Marian 
 
 


