
Proces verbal 

 

 

Incheiat azi  24.05.2017 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 zi: Se aproba cu unanuimitate. 

 Primul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea Programului 

Anual al achizitiilor publice pentru anul 2017. Se da citire referatului si proiectului de hotarare 

insotit de anexa. Se ia act de avizele comisiilor de specialitate. Se da cuvantul d-lui primar care 

explica pe larg modul in care se va derula programul de achizitii publice in anul 2017; 

- dl consilier Barbu: Totusi s-au facut achizitii pana in prezent; 

- dl primar: Primaria nu putea sta nefunctionala  cinci luni; 

- dl consilier Barbu: Sa se faca trotuare pentru copii care merg la scoala nr. 2; 

- dl. consilier Pleniceanu: Nu sunt de acord cu achizitia autosecialei PSI 

 Se supune la vot proiectul de hotarare: Cu 9 voturi pentru si 4 impotriva priectul de hotarare a 

fost adoptat. 

 Al doileal punct al ordinii de zi este proiectul de hotarare privind aprobarea acordarii unui 

ajutor de urgenta pentru inmormantarea defunctului  Toma Ion, decedat la data de 04.05.2017, cu 

ultimul domiciliu in comuna Plenita, judetul Dolj. Se da citire referatului si proiectului de hotarare . 

Se ia act de avizul comisiei de specialitate.   Se supune la vot proiectul de hotarare.Unanimitate.  

 Punctul trei al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare  privind aprobarea infiintarii 

Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Plenita;. Se da citire referatului si proiectului de 

hotare insotit de anexe. Se ia act de avizul comisiei de specialitate.  Se cer explicatii cu privire la 

functiile vacante dupa care nefiind alte discutii se trece la vot: Cu unanimitate de voturi proiectul a 

fost adoptat. 

 Punctul patru al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare  privind insusirea Acordului de 

Cooperare, intre Comuna Plenita, judetul Dolj din Romania si Municipiul Chuuprene  din Bulgaria. 

Se ia act de avizul comisiei de specialitate. Se supune la vot: Cu 9 voturi pentru si 4 impotriva 

priectul de hotarare a fost adoptat. 

 La diverse dl consilier Pleniceanu solicita invitarea Sefului Postului de Politie Plenita pentru 

a prezenta un raport de activitate. 

 Nemai fiind probleme inscrise pe ordinea de zi se declara inchise lucrarile sedintei. 

              

 

 

   Presedinte de sedinta,                                       Secretar, 

                       Dinuti Constantin                                                                                Adrian Marian 

 

 


