
Proces verbal 

 

Incheiat azi  22.11.2018 

 

 in sedinta extraordinara 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 solicitarea Liceului C.N.Plopsor din Plenita cu 

privire la completarea Cosiliului de administratie cu inca un membru din partea consiliului 

local.   Se supune la vot: Se aproba cu unanimitate. 

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

impozitelor si taxelor locale pe anul 2019. 

Se da citire referatului, proiectului de hotarare insotit de anexe, I se da cuvantul d-lui 

primar care arata faptul ca nivelul taxelor si impozitelor pentru anul 2019 este acelasi ca in 

anul 2018, la care se adauga rata inflatiei de 1,34%. Se ia act de avizele comisiei de 

specialitate; Se trece la vot: Cine este pentru? Cu 10 voturi pentru si 3 abtineri proiectul a 

fost adoptat. 

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

rectificarii bugetului local pe anul 2018. 

Se da citire referatului si proiectului de hotarare. I se da cuvantul d-lui primar care 

explica necesitatea acestei rectificari. Se ia act de avizele comisiei de specialitate; Se trece la 

vot: Cine este pentru? Cu 10 voturi pentru si 3 abtineri proiectul a fost adoptat. 

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

unei dezmembrari. Se da citire referatului, proiectului de hotarare. Secretarul comunei da 

explicatiile necesare pentru o mai buna intelegere a situatiei. Se ia act de avizele comisiei de 

specialitate; Se trece la vot: Cine este pentru? Cu 10 voturi pentru si 3 abtineri proiectul a 

fost adoptat. 

Ultimul  punct de pe ordinea de zi il constituie solicitarea Licelui C.N.Plopsor din 

Plenita cu privire la completarea Cosiliului de administratie cu inca un membru din partea 

consiliului local.  

Se da citire adresei dupa care se fac propuneri:  

Dl. consilier Gurita il propune pe dl. consilier Gavrila Florea. 

Nemai fiind alte propuneri se trece la vot: Cine este pentru? Cu 10 voturi pentru si 3 

abtineri proiectul a fost adoptat. 

 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 
 

 

 

 


