
Proces verbal 
al sedintei ordinare din data de 17.03.2011. 

 
 

La sedinta participa toti consilierii in functie. 
Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. Se aproba cu unanimitate 

de voturi. 
Se da citire ordinii de zi  completata cu proiectul de hotarare privind inetarea 

contractelor individuale munca ale asistentilor personali. Se supune la vot: Se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

Primul  punct de pe ordinea de zi il constituie  proiectul de hotarare privind 
aprobarea Planului anual de achizitii publice  pe anul 2011. Se da citire referatului, 
planului si proiectului de hotarare. Dl primar arata ca planul de achizitii este in 
conformitate cu cifrele din buget si ca daca pe parcursul anului  se va modifica bugetul si 
planul se va modifica corespunzator. Nefiind obiectii se trece la  vot:  Cu unanimitate de 
voturi proiectul de hotarare privind aprobarea Planului anual de achizitii publice  pe anul 
2011 a fost adoptat. 

Al doilea punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiect de hotarare privind  
privind  insusirea Actului Aditional nr.2 la contractul nr.10858 din 21.10.2010, inchiat cu 
SC ROSAL GRUP SRL. Se da citire expunerii de motive inregistrata sub nr. 7804 din 
11.03.2011 prin care se propune  incetatarea contractului de delegare a gestiunii 
serviciului public de salubrizare a comunei Plenita, inregistrat sub  nr. 10858 din 
21.10.2010. se supune la vot : Unanimitate. 

Al treilea punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind 
insusirea Actului Aditional  la  Contractul de asociere in participatiune nr. 6259 din data 
de 29.01.2009 incheiat intre Consiliul Local Plenita si SC ROCOMA EXIM SRL. Se da 
citire solicitarii cu privire la modificarea contractului in sensul ca termenul de doi ani sa 
curga nu de la data semnarii contractului (29.01.2009) ci de data obtinerii permisului de 
exploatare respectiv 11.05.2009, iar cantitatea de 6636 mc existenta pe stoc la aceasta 
data  sa fie valorificata conform contractului adica 70% SC ROCOMA EXIM SRL si 
30% Consiliul Local Plenita. Nefiind obiectii se supune la vot: Cu 14 voturi pentru si o 
abtinere proiectul a fost adoptat. 

Al patrulea punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind  
aprobarea achizitionarii unui autoturism in cadrul Programului de stimulare a innoirii 
Parcului auto national. Se da citire expunerii de motive si proiectului de hotarare. 
Initiativa este salutata si nefiind obiectii se trece la vot. Cine este pentru? Unanimitate. 

Ultimul punct de pe ordinea de zi il  constituie proiectul de hotarare privind incetarea 
contractelor de munca ale asistentilor personali cu exceptia celor care sunt angajati pentru 
nevazatori. Se da citire proiectului de hotarare, referatului. Dupa discutii  se supune la 
vot. Unanimitate. 

Nemaifiind probleme de discutat se declara inchise lucrarile sedintei. 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
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