
Proces verbal 
 

incheiat azi 07.07.2012 in sedinta extraordinara a consiliului local al comunei Plenita,  
convocata de catre o treime din acestia 

  
 
 

La sedinta participa toti consilierii in functie. 
 Se pune in discutie  singurul punct de pe ordinea de zi si anume „clarificarea situatiei 
statiei PECO de la marginea comunei (fosta PETROM)” 
 Dl. Melusel Nicolae, presedintele de sedinta da cuvantul cetatenilor din comuna  
participanti la sedinta: 

- Dl. Vasiloanca Mihnea – explica faptul ca aceasta statie s-a facut prin efortul exclusiv al 
cetatenilor comunei Plenita si ca nu este corect ca aceasta sa fie demolata. In continuare 
intreaba daca  pentru acest obiectiv se platesc taxe si impozite si de catre cine. 

- Dl. Nedelcu Alexandru solicita o adresa de la OMV din care sa rezulte  predarea – 
primirea bunurilor apartinand statiei, afirmand in continuare, ca cisterna de 25 mc a fost 
data de catre dl. Roman Aurel cu imprumut pe timpul d-lui primar Toma Mihai. 

- Dl Toma Mihail. Am luat cisterna de la dl. Roman  cu martori pentru comunitate in 
vederea alimentarii cu motorina a localitatii. Solicit sa se redea cisterna d-lui Roman 
Aurel. Aceasta constructie a fost executata prin munca voluntara a cetatenilor acestei 
localitati si trebuie sa ramana a comunei. Nu a venit nimeni de la Craiova cu materiale sa 
construiasca acest obiectiv, toate au fost obtinute pe plan local. Martori pentru cele 
afirmate sunt: Vasiloanca Mihnea, Burghel Nicolae, Mateita Gigi, Glodeanu Ion, Nedelcu 
Alexandru. 

- Dl. primar il asigura pe domnul Roman Aurel ca va incerca sa il ajute in vederea obtinerii 
acelei cisterne, insa trebuie avut in vedere ca din acte rezulta ca obiectivul este 
proprietatea OMV. 

- Dl. secretar arata ca solutionarea acestei probleme  nu este de  compenta consiliului local, 
conform documentelor existente  statia este  proprietate privata a OMV,  ca primaria 
comunei Plenita a emis autorizatie de desfiintare a obiectivului, motiv pentru care nu se 
poate adopta nimic in aceasta privinta si ca primaria si consiliul local se pun la dispozitie  
pana la solutionarea cauzei. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 
 
 
    Presedinte de sedinta,                     Secretar, 
       Nicolae Melusel                                                               Adrian Marian 
 


