
Proces verbal 

 

 
Incheiat azi  20.12.2017 

 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Plenita 

  

 

 

La sedinta participa toti consilierii in functie. 

 Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare: Unanimitate! 

         Se da citire ordinii de zi completata cu proiectul de hotarare privind virare de credite in cadrul 

bugetului local pe anul 2017. Se supune la vot: Se aproba cu unanuimitate. 

Primul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii 

bugetului local pentru anul 2017. Se aduce la cunostinta consilierilor faptul ca pe langa influientele 

din mapa mai este vorba si de retragerea sumei de 16 000 lei de la invatamant. Se ia act de avizele 

comisiilor de specialitate. Se supune la vot proiectul de hotarare modificat. Cine este pentru?  Cu  

unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat. 

 Al doilea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind modificarea anexei 

la H.C.L. Plenita nr.26 din 26.07.2017-  privind aprobarea salariilor de baza/indemnizatiile lunare 

pentru personalul platit din bugetul local al comunei Plenita. Se ia act de avizele comisiilor de 

specialitate. 

Dl consilier Barbu- Nu avem bani pentru salarii pentru ca avem prea multi angajati in primarie. 

Dl consilier Panait- Cu aceasta anexa depasim propunerea sindicatului. 

Dl. primar Posturile sunt conform legii, ba mai mult avem 3 posturi vacante. Anexa pe care azi o 

adoptati o inlocuieste pe cea veche. Se supune la vot. Cu 9 voturi pentru, 4 impotriva  proiectul a fost 

adoptat. 

Al treilea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind organizarea pazei. 

Se ia act de avizele comisiilor de specialitate. Se supune la vot proiectul de hotarare: Unanimitate! 

Al patrulea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea 

acordului de parteneriat şi a documentaţiei tehnico-economice – faza SF pentru obiectivul de 

investiţii „Modernizarea DJ561A, Moţăţei (intersecţie DN56) – Dobridor – Unirea – Pleniţa – Limita 

jud. Mehedinţi, km 41+741 – 72+237”. Se ia act de avizele comisiilor de specialitate. Se supune la 

vot proiectul de hotarare: Unanimitate! 

Ultimul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea  virarii de 

credite in acdrul bugetului local pe anul 2017. Se da proiectului de hotarare. Se ia act de avizele 

comisiilor de specialitate. Se supune la vot. Unanimitate! 

 Nemai fiind probleme inscrise pe ordinea de zi se declara inchise lucrarile sedintei. 

   

 

 

 Presedinte de sedinta,                           Secretar,                          

                     Melusel Nicolae                                                                           Adrian Marian 

 

 

 

 


