
Proces verbal 
 

 incheiat azi 23.04.2014  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 zi completata cu solicitarea d-lui Neghina Waltar. Se 
supune la vot.  Ordinea de zi se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Primul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind organizarea 
evenimentului “Sarbatorea Bujorului din Padurea Plenita”. Se da citire referatului 
intocmit de catre viceprimarul localitatii si proiectului de hotarare. In urma vizitei la fata 
locului, in rezervatia de bujori, s-a constatat ca evolutia florala a bujorului impune 
devansarea datei organizarii acestei sarbatori, motiv pentru care se solicita modificarea 
proiectului de hotarare in sensul ca evenimentul sa aiba loc pe data de 11.05.2014. Se 
supune la vot proiectul de hotarare modificat: Cu unanimitate acesta a fost adoptat. 
 Punctul doi al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea  
“Programului Anual al achizitiilor publice” al Consiliului Local al comunei Plenita 
pentru anul 2014. Se da citire expunerii de motive si proiectului de hotarare insotit de 
anexa. Se arata in continuare  ca acesta a fost intocmit in functie de bugetul aprobat si ca 
in momentul in care bugetul va suferi modificari care sa influienteze programul de 
achizitii acesta va fi supus modificarii in sedinta de consiliu. Nefiind obiectii se trece la 
vot: Cine este pentru?  Unanimitate! 
 Al treilea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind 
aprobarea scutirii de la unele taxe si impozite locale a membrilor SVSU Plenita incadrati 
sau voluntari. Se da citire referatului si proiectului de hotarare.  
 Dl. consilier Pleniceanu solicita modificarea proiectului in sensul ca de taxa 
pentru iluminat public sa nu fie scutit nimeni. Aceasta taxa trebuie platita de catre toti 
contribuabilii, altfel nu acoperim cheltuielile cu acest serviciu public. Se supune  la vot 
priectul modificat: Este aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Al patrulea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind 
aprobarea decontarii contravalorii navetei, luna martie 2014, cadrelor didactice din cadrul 
Liceului Tehnologic „Constantin Nicolaescu Plopsor” Plenita. Domnul presedinte de 
sedinta da citire referarului, proiectului de hotarare insotit de documentele transmise de 
liceu. Nefiind obiectii se supune la proiectul de hotarare. Cine este pentru? Unanimitate! 
  Punctul cinci al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind  gesionarea 
informatiilor de interes public la nivelul Primariei si Consiliului Local Plenita Domnul 
presedinte de sedinta da citire referarului, proiectului de hotarare insotit de cele trei anexe 
cuprinzand: lista informatiilor de interes public comunicate din oficiu anexa nr. 1, lista 
informatiilor de interes public comunicate la cerere anexa nr. 2 si lista informatiilor 
exceptate de la comunicare anexa nr. 3. Nefiind obiectii se supune la proiectul de 
hotarare. Cine este pentru? Unanimitate! 
 Ultimul punct de pe ordinea de zi a acestei sedinte il constituie  analiza celor cinci 
scrisori ale d-lui Neghina Waltar, fost consilier local al comunei Plenita caruia i-a incetat 
mandatul de consilier inainte de expirarea duratei normale a mandatului,  potrivit art.9 
alin (2) lit.  „h1” din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali.    



Domnul presedinte da cuvantul d-lui primar care la randu-i da citire celor cinci 
scrisori inaintate de catre dl. Neghina Waltar si raspunsul la trei dintre acestea. 

Dl primar – fata de toate acestea, rog domnilor consilieri sa luati atitudine si sa va 
spuneti punctul de vedere; 

Dl consilier Bala – sa inteleg ca dl. Neghina Waltar se erijeaza in purtatorul de 
cuvant al consiliului local. Nu-mi amintesc sa-l fi investit in aceasta calitate. Nu face 
decat rau acestei localitati aducand injurii si calomnii la adresa consiliului si primarului. 
Ar trebui invitat aici, in sedinta, sa-si spuna oful. 

D-ra consilier Mociofleaca - dl Neghina Waltar sa probeze acuzatiile aduse iar 
daca nu sa i se faca plangere in instanta. 

- Dl presedinte de sedinta Burghel  Nicolae - dl Neghina  mi-a spus ca si-a facut 
un obiectiv din aceasta. „In fiecare dimineata voi face cate o reclamatie impotriva 
primarului”; 

- Dl consilier Melusel: - domnilor acest om s-a dereglat; 
- Dl consilier Gagiu – Domnul Neghina este profesor de fuga, nu putem sa-i 

cerem mai mult; 
- Dl. consilier Gurita C-tin – si noua la Centrul Medico-Social ne-a facut patru 

sesizari.   Ne acuza ca sotia acestuia, salariata centrului in functia de merceolog, ia salariu 
si nu munceste, ca nu are obiectul muncii, ca a vrut sa se arunce de la balcon din cauza ca 
este stresata. Oameni de acest gen au probleme patologice. 

Dl. consilier Blejdea -  ar trebui sesizate organele in drept pentru calomniile si 
denigrarile facute de catre dl. Neghina Waltar la adresa alesilor locali. 

D-na consilier Mitrica – sa i se atraga atentia ca aceste injurii si calomnii nu fac 
obiectul Legii nr.544/2001. 
 Concluzia finala este aceea ca  majoritatea membrilor consiliului local solicita d-
lui Neghina Waltar sa fie lasati sa  aiba initiativa si sa hotarasca in toate problemele de 
interes local care, prin lege le sunt date  spre competenta acestora. 

Nemaifiind  probleme de dezbatut se declara inchise lucrarile sedintei. 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
 
 PRESEDINTE DE SEDINTA,                                     SECRETAR, 
                      Burghel Nicolae                                             Adrian Marian 
 


