
Proces verbal 

 

Incheiat azi  25.04.2018 

 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 supune la vot: Se aproba cu unanimitate. 

Primul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind stabilirea datei organizarii 

„Sarbatoarea bujorului din padurea Plenita”. Se da citire referatului intocmit de catre viceprimarul comunei 

Plenita si proiectului de hotarare. 

Dl. consilier Panait propune majorarea sumei si declararea zilelor comunei cu ocazia evenimentului 

propus.  

Dl primar. Este de luat in calcul pentru viitor insa, pentru anul acesta nu este timp suficient. 

Se ia act de avizul comisiilor de specialitate dupa care se supune la vot. Cine este pentru? Cu 11 

voturi pentru si 2 abtineri proiectul a fost adoptat. 

Al doilea punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea includerii in 

domeniul privat al comunei Plenita a unui teren intravilan in suprafata de 106 mp. Se da citire referatului si 

proiectului de hotarare. 

Dl presedinte de sedinta intreaba daca acest teren apartine ciuva sa daca a fost revendicat. 

Se ia act de avizul comisiei de specialitate dupa care domnul presedinte supune la vot proiectul de 

hotarare Cine este pentru? Cu 11 voturi pentru si 2 abtineri proiectul a fost adoptat. 

Al treilea punct de pe ordinea de zi il reprezinta analiza solicitarii de sprijinire a activitatilor 

organizate de catre Sucursala Plenita a Asociatiei Nationale a Cadrelor Militare in Rezerva si in Retragere si 

Subfiliala Plenita a Asociatiei Nationale Cultul Eroilor “Regina Maria” in ziua de 17 mai 2018 – Ziua 

Eroilor. 

 Dl. Consilier Pleniceanu propune acordarea cu aceasta ocazie a titlului de cetatean de onoare 

post mortem pentru diverse personalitati ale comunei. 

Dl presedinte al Sucursala Plenita a Asociatiei Nationale a Cadrelor Militare in Rezerva si in 

Retragere si Subfiliala Plenita a Asociatiei Nationale Cultul Eroilor “Regina Maria”, dl. Munteanu Jean, 

explica pe larg activitatile propuse a se desfasura cu aceasta ocazie. 

Dl. Primar propune alocarea sumei de 1000 pana la 1300 lei de la bugetul local; 

Dl.  Munteanu Jean solicita suma de 2000 lei. 

Se supune la vot. Cu 11 voturi pentru si 2 abtinerii se aproba alocarea sumei de 2000 lei pentru 

sprijinirea activitatilor organizate de catre Sucursala Plenita a Asociatiei Nationale a Cadrelor Militare in 

Rezerva si in Retragere si Subfiliala Plenita a Asociatiei Nationale Cultul Eroilor “Regina Maria” in ziua de 

17 mai 2018 – Ziua Eroilor. 

Dupa parcurgerea ordinii de zi dl. consilier Panait solicita infiintarea uneu parcari auto pentru zona 

magazinului Profi.  

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

 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.  

 

 Presedinte de sedinta,                                            Secretar,                          

                      Barbu Marius Florin                                                               Adrian Marian 

 

 


