
Proces verbal 

Incheiat azi  26.09.2017 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Plenita 

  

 La sedinta participa toti consilierii in functie. 

 Dl. consilier Bala Marin Iulian anunta ca nu poate prezida sedinta, motiv pentru care este 

inlocuit de catre dl. consilier Burghel Nicolae. 

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

            Se da citire ordinii de zi completata cu proiectul de hotarare privind  privind aprobarea 

implementarii proiectului  „Construire Teren Multisport in localitatea Plenita, judetul Dolj”: Se 

aproba cu unanuimitate. 

 Primul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind validarea mandatului 

de consilier local a d-lui Melusel Nicolae, urmare a demisiei d-lui Stefan Liviu Sorin si vacantarii 

functiei de consilier local din partea ALDE. 

 Comisia de validare verifica eligibilitatea d-lui Melusel Nicolae, adresa Filialei Judetene 

ALDE Dolj si propune validarea mandatului de consilier. Dl Melusel Nicolae depune Juramantul in 

fata consiliului local. Cu unanimitate de voturi mandatul a fost validat  

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

bugetului local al comunei Plenita. Se da citire adresei DGRFP Craiova, referatului si proiectului de 

hotarare. Se ia act de avizele comisiilor de specialitate. I se da cuvantul domnului primar care da 

explicatiile necesare in legatura cu rectificarea bugetului.  Se supune la vot proiectul de hotarare. 

Cine este pentru?  Cu  doua abtineri si 11 voturi pentru proiectul a fost adoptat. 

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

aprobarea proiectului  de investitie de interes local  <Creşterea Eficientei Energetice a Scolii Gimnaziale din 

cadrul Liceului Tehnologic  „Constantin Nicolăescu Plopşor” Plenita > si a cheltuielilor legate de 

implementarea acestuia. Se da citire referatului si proiectului de hotarare.  

 Dl. primar explica necesitatea implementarii acestui proiect.  

 Dl. consilier Pleniceanu: domnule primar aceasta scoala a mai fost reparata pe timpul d-lui 

Tastea, hai sa terminam ce am inceput si dupa sa accesam alte proiecte, de unde atatia bani, cine o sa 

plateasca. 

 Dl. primar: Nu putem sta pana finalizam alte proiecte. Aici este vorba de acoperisul cladirii 

unde nu s-a umblat nici odata, de izolatii termice de centrala termica cu instalatii si alte lucrari care 

nu au legatura cu alte proiecte. 

 Se ia act de avizele comisiilor de specialitate. Se supune la vot proiectul de hotarare: Cu 9 

voturi pentru si 4 abtineri proiectul a fost adoptat. 

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

aprobarea documentelor necesare demarării si derularii procedurii de licitație publică organizată în 

vederea atribuirii contractului de delegare prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a 

deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor 

în Județul Dolj”. Se ia act de avizele comisiilor de specialitate. Se da citire adresei ECODOLJ, 

referatului si proiectului de hotarare insotit de anexe. Se ia act de avizele comisiilor de specialitate. 

Se supune la vot proiectul de hotarare: Cu 9 voturi pentru  3 impotriva si 1 abtineri proiectul a fost 

adoptat. 

 Ultimul punct de pe ordinea de zi il constituie proiectul de hotarare privind implementarea 

proiectului „Construire Teren Multisport in localitatea Plenita, judetul Dolj” Se da citire expunerii de 

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

supune la vot : Cu 12 voturi pentru si o abtinere  proiectul a fost adoptat. 

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

   

   Presedinte de sedinta,                          Secretar,                          

                        Burghel Nicolae                                                          Adrian Marian 



 

 
 


