
Proces verbal 
Incheiat azi 17.07.2012 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. 
Dl presedinte Melusel Nicolae da citire ordiniide zi completata cu proiectul de hotarare 

privind mandatarea primarului comunei Plenita de a sustine si vota probleme inscrise  pe ordinea 
de zi a Adunarii Generale  a ADI „OLTENIA”. 

Se supune la vot: Se aproba cu unanimitate de voturi. 
Primul punct inscris pe ordinea de zi: Proiectul de hotarare privind adoptarea 

Regulamentului de organizare si functionare al consiliului local. Se da citire proiectul de hotarare 
insotit de anexa      dupa care se da cuvantul. 
• Dl consilier Gologan aduce critici la ROF in sensul ca nu este complet, ar mai trebui niste 

anexe 
• si ca nu stabileste relatia dintre consiliul local si executiv. 
• Dl. consilier Neghina arata ROF este conform celorlalte regulamente adoptate in mandatele 
• anterioare si ca  asa cum nu au fost propbleme de legalitate atunci, nici acum nu vor fi. 
• Dl secretar. Aceasta este forma redactata conform proiectului de hotarare propus de domnul 
• primar. Daca doriti modificari si completari nu este nici o problema atata timp cat acestea 
nu contravin prevederilor legale.  
• Nemaifiind alte luari de cuvant dl. presedinte supune la vot proiectul de hotarare. Cu 
unanimitate de voturi hotararea privind adoptarea ROF al C.L. Plenita a fost adoptata in forma 
propusa in proiect. 

• Punctul 2. Proiectul de hotarare privind mandatarea primarului comunei Plenita 
de a sustine si vota probleme inscrise  pe ordinea de zi a Adunarii Generale  a ADI „OLTENIA”. 
Se da citire adresei ADI OLTENIA si proiectului de hotarare. Se face un scurt istoric pentru 
informarea noilor consilieri cu privire la calitatea de membru a comunei Plenita in cadrul acestei 
asociatii. Nefiind probleme se trece la vot. Cine este pentru Unanimitate.  

• In continuare cap. „Diverse” : 
• Dl. profesor Neghina  anunta accidentul petrecut cu putin timp in urma in scoala, atunci 

cand o 
• eleva a cazut si s-a lovit la cap. Totodata propune reamenajarea bazei sportive de scoala 
cu clasele I-VIII, in vederea desfasurarii normale a orelor de sport. 
• Dl primar arata ca se va ocupa de aceasta problema., va lua legatura cu conducerea scolii si 
• aceasta problema va fi rezolvata.  
• Dl. consilier Gologan solicita infiintarea registrului de petitii al consiliului local si face 
urmatoarele interpelari: 

1. Care este situatia carierei Plenita; 
2. Initierea unui proiect de hotarare privind modernizarea pietei agroalimentare; 
3. Constituirea unei comisii formata din 3 consilieri care sa supravegheze sumele incasate in 

piata 
agroalimentara; 

4. Infiintarea unei sectii de utilitati publice; 
5. Problema apei potabile din comuna. 

Dl. primar explica masura sectorizarii pe intervale orare   a apei potabile din comuna. Am 
luat aceasta masura din cauza secetei excesive si  a geografiei  comunei, astfel incat de aceeasi 



cantitate de apa sa beneficieze si gospodariile din partea de nord (deal) ca si cei din vale (sudul 
localitatii)   

Dl. consilier Musat solicita repararea portilor la scoala Poiana. 
Dl. Pleniceanu solicita intensificarea pazei la marginile localitatii pentru prevenirea 

furturilor din camp. 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                               SECRETAR, 

              Melusel Nicolae                                                             Adrian Marian 
 

 
 
 

Raspuns la interpelarea d-lui consilier Gologan 
 

 
 
 
 

1. Care este situatia carierei Plenita? 
Pana in ianuarie 2009 cariera Plenita a fost exploatata de catre SCUP Plenita. Datorita 

pierderilor inregistrate in exploatare, Consiliul Local Plenita a hotarat in ianuarie 2009 
desfiintarea SCUP Plenita. 

Timp de doi ani incepand cu luna ianuarie 2009, cariera Plenita a fost exploatata de catre 
SC ROCOMA SRL in asociere in participatiune cu Primaria comunei Plenita. In aceasta 
perioada Primaria comunei Plenita a incasat suma de 110 000 lei si a primit cantitatea de 
2000 mc pietris si nisip cu care au  fost reabilitate  drumuri din comuna Plenita, aceasta 
reprezentand 30% din beneficiu, 70% revenindu-i SC ROCOMA SRL. 

 In prezent cariera Plenita este in conservare, nexploatata, urmand ca dupa obtinerea unui 
permis de exploatare de la ANRM, sa putem exploata singuri acest zacamant. 

 
2. Initierea unui proiect de hotarare privind modernizarea pietei agroalimentare: 

Acest lucru se poate realiza, insa aceasta presupune avize, acorduri, SF care sa respecte 
standarde minime de functionare in vederea autorizarii si numai dupa ce avem asigurata sursa 
de finantare. Pe fonduri nerambursabile se preconizeaza sa apara o masura de accesare 
fonduri pentru modernizarea unor  asemenea obiective. Pentru inceput ar trebui realizata 
cartea funciara a imobilului respectiv documentatia cadastrala. 

 
3. Constituirea unei comisii formata din 3 consilieri care sa supravegheze sumele incasate in 

piata 
agroalimentara 

 Daca se doreste neaparat ca cineva sa supravegheze activitatea agentilor incasatori poate sa o 
faca in mod voluntar, nu putem lua o hotarare de consiliu in acest sens, intrucat nu este legal 
acest lucru.  

 
4. Infiintarea unei sectii de utilitati publice. 



Consiliul Local al comunei Plenita a adoptat o hotarare prin care a infintat SC PLENSERV 
SRL, 
cu asociat unic, comuna Plenita, reprezentata de Consiliul Local Plenita. Disponibilitatatea firmei 
este rezervata pana la data de 27.09.2012. De la acesta data avem doua posibilitati si anume: ori 
prelungim disponibilitatea firmei cu inca 3 luni, ori inregistram societatea la ORC. 
 

5. Problema apei potabile din comuna. 
In comuna Plenita sunt probleme cu apa potabila doar in perioadele de seceta severa. In 

aceasta perioada am luat  masura sectorizarii pe intervale orare   a apei potabile din comuna 
astfel incat de aceeasi cantitate de apa sa beneficieze si gospodariile din partea de nord (deal) ca 
si cei din vale (sudul localitatii) .  

 
 
 

PRIMAR, 
Mihai Puiu Calafeteanu 

 


