Proces verbal
incheiat azi 23.06.2014 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Plenita

La sedinta participa toti consilierii in functie.
Se desemneaza un nou presedinte de sedinta in persoana d-rei dr. Mociofleaca Viorica
Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare: Unanimitate!
Se da citire ordinii de zi. 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 stabilirea modalitatilor de
plata a contravalorii spatiilor medicale atribuite medicilor de familie din comuna Plenita, in conditiile
O.U.G. nr.68/2008.
Dl. secretar atrage atentia d-rei consilier Mociofleaca Viorica sa se abtina de la dezbaterile
acestui proiect de hotarare intrucat in calitate de medic de familie detine unul din cabinetele care fac
obiectul acestui proiect de hotarare.
Dl. primar da citire expunerii de motive, procesului verbal al comisiei de vanzare si proiectului
de hotarare.
- Dl consilier Pleniceanu Nicolae : la pretul acesta ar trebui platit intr-o singura transa;
- Dl. consilier Barbu Florin: Aceste spatii trebuie neaparat vandute;
- Dl. secretar: Vanzarea lor a fost aprobata inca din anul 2009 de catre consiliul local urmare a
punerii in aplicare a prevederilor OUG nr 68/2008;
Se supune la vot proiectul de hotarare: Cu 10 voturi pentru si doua abtineri proiectul de hotarare
a fost adoptat. S-au abtinut d-nii consilieri Pleniceanu si Barbu. D-ra consilier Mociofleaca nu a
participat la dezbaterile acestui proiect.
Punctul doi al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea decontarii
contravalorii navetei, pentru luna mai 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!
Al treilea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aproba Planul de
analiza si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Plenita. Se da citire referatului si proiectului de
hotarare. Se supune la vot: Este aprobat cu unanimitate de voturi.
Ultimul punct de ordinea de zi il constituie prezentarea Raportului semestrial al SVSU Plenita
privind analiza capacitatii de aparare impotriva incendiilor si masurile de imbunatatire a acestora. Se da
citire raportului care este insusit de catre consiliul local.
Nemaifiind probleme de dezbatul se declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
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