
Proces verbal 

Incheiat azi  16.10.2018 

 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.   Se supune la vot: Se aproba cu unanimitate. 

Primul  punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind rectificarea 

bugetului local al comunei Plenita.  

Se da citire referatului intocmit de catre compartimentul de specialitate si proiectului 

de hotarare. In continuare dl. primar da explicatiile necesare, dupa care se trece la vot. Cine 

este pentru? Cu unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat. 

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

modificarea si completarea HCL Plenita nr. 2 din 07.02.2017 privind aprobarea inchirierii 

unui teren apartinand consiliului local. Se da citire notei de fundamentare, expunerii de 

motive si proiectului de hotarare. 

Dl consilier Barbu solicita anularea contractului si atribuirea conractului unei alte 

societati. 

Dl consilier Panait intreaba de ce se abroga art.10 la contractul cadru. 

I se arata ca termenul de gratie este deja prevazut la art.3 respectiv, pana la obtiunerea 

permisului de exploatare. 

In continuare se propune ca la art. 3 la contractul cadru sa fie adaugata expresia: „dar 

nu mai tarziu de 12 luni de la data semnarii acestuia”   

Se supune la vot in forma propusa prin completarea art.3 la contract. Cine este pentru? 

Cu unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat. 

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

probarea schimbarii destinatiei  din spatiu de invatamant in sediu primarie a  imobilului 

“Scoala generala fosta baieti + teren aferent”.Se da citire referatului si proiectului de 

hotarare. Nu sunt discutii, se supune la vot: Cine ste pentru? Unanimitate! 

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

 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.  

 

     Presedinte de sedinta,                                                         Secretar,                         

Bedelici Gheorghe Viorel                                                             Adrian Marian 

 
 


