
Proces verbal 

 

 
Incheiat azi  23.01.2018 

 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 completarea art.2 

din HCL Plenita nr. 9/2017- pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investitie „Dotare cu echipamente medicale si alte categorii de echipamente si dotari independente 

pentru Centrul de Permanenta” potrivit careia in cuprinsul articolului sa fie stipulata expres valoarea 

cheltuielilor neeligile prevazute din proiect, respectiv 1428 TVA inclus. Se supune la vot: Se aproba 

cu unanuimitate. 

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

art.2 din HCL Plenita nr. 9/2017. Se da citire referatului, se dau explicatiile necesare. Se supune la 

vot: Cu doua abtineri si 11 voturi pentru proiectul a fost adoptat. 

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

salariilor de baza incepand cu data de 01.01.2018, pentru functionarii publici si personalul 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Plenita. Se da citire expunerii 

de motive si proiectului de hotarare insotit de anexa.Se ia act de avizele comisiilor de specialitate. Se 

supune la vot. Cu 9 voturi pentru si 4 impotriva  proiectul a fost adoptat. 

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

scolare la nivelul unitatii administrativ- teritoriale Plenita, incepand cu data 01.09.2018. Se da citire 

adresei ISJ si proiectuluii de hotarare. Se ia act de avizele comisiilor de specialitate. Se supune la vot 

proiectul de hotarare: Unanimitate! 

Ultimul punct al ordinii de zi il constituie analiza solicitarii d-lui Ionescu Viorel cu privire la 

contractul de concesionare teren pentru realizarea unui abator. Se propune initierea unui proiect de 

hotarare pentru sedinta din luna februarie privind modificarea contractului in sensul ca redeventa sa 

fie incasata de la data punerii in functiune a obiectivului propus a se realiza. 

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

   

 

 

 Presedinte de sedinta,                                

Secretar,                          

                     Melusel Nicolae                                                                                      Adrian 

Marian 

 

 

 

 


