Proces verbal
Incheiat azi 09.10.2017 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: Se aproba cu unanuimitate.
Primul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea
Studiului de Fezabilitate si indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
„PREVENIREA INUNDATIILOR IN CHUPRENE SI PLENITA – Lucrari de
regularizare pentru paraias Ududoi comuna Plenita” Se da citire expunerii de motive si
proiectului insotit de anexa.
Se ia act de avizele comisiilor de specialitate. I se da
cuvantul domnului primar care da explicatiile necesare.
Dl. consilier Panait: Care este portiunea ce se reabiliteaza, din cate stiu eu sunt
probleme cu proprietatea, sunt cetateni care si-au prelungit proprietatile pe ududoi.
Dl. Primar: Avem cadastru, intabulare, nu este nici o problema, cunoastem situatia.
Dl. consilier Barbu arata ca nu este de acord cu acest proiect de hotarare intrucat
acesta arata ca “ududoiul” traveseaza intreaga localitate iar proiectul presupune
reabilitarea decat a unui sector din acest paraias.
Dl. consilier Bedelici: Reabilitam paraul in aval dar iar in amont il lasam la fel.
Se supune la vot proiectul de hotarare. Cine este pentru? Cu doua 8 voturi pentru, 4
impotriva si 1 abtinere proiectul a fost adoptat.
Al doilea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind
desemnarea membrilor din partea consiliului local, in Consiliul de Administaratie al
Liceului Tehnologic „C.N. Plopsor” Plenita. Se da citire adresei din partea liceului si
proiectului de hotarare.
Dl consilier Barbu nu este de acord cu propunerea facuta in proiectul de
hotarare.
Dl. primar arata ca potrivit hotararii consiliului local de anul trecut au fost
desemnati 3 consilieri in consiliul de administratie. In prezent potrivit ordinului MEC
in vigoare, in C.A. al liceului trebuie sa fie 2 reprezentanti ai consiliului local. Dl.
consilier Dinuti C-tin si-a manifestat dorinta de a nu mai mai face parte din consiuliul
de administratie si din aceasta cauza am lasat in proiect celalti 2 consilieri, daca aveti
alte propuneri nu am nimic impotriva.
Se ia act de avizele comisiilor de specialitate. Se supune la vot proiectul de
hotarare: Cu 8 voturi 4 impotriva si 1 abtinere proiectul a fost adoptat.
Nemai fiind probleme inscrise pe ordinea de zi se declara inchise lucrarile
sedintei.
Presedinte de sedinta,
Bala Iulian Marin

Secretar,
Adrian Marian

