Proces verbal
Incheiat azi 26.02.2018
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 unanuimitate.
Primul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea Programului
Anual al achizitiilor publice pentru anul 2018.
Dl. Presedinte de sedinta da citire referatului si proiectului de hotarare insotit de anexa.
Dl. Consilier Barbu intreaba unde este gardul de la cimitirul din C. Traiane. I se raspunde ca
nu are legatura cu obiectul sedintei.
Dl. Consilier Pleniceanu intreaba ce reprezinta sumele de la cadastru. I se raspunde ca este
vorba de prestari servicii pentru proiecte parcelare, carti funciare alte lucrari de cadastru.
Se ia act de avizul comisiilor de specialitate dupa care se supune la vot. Cine este pentru ? Cu
9 voturi pentru si patru impotriva proiectul a fost adoptat. Au votat impotriva d-nii consilieri:
Pleniceanu, Barbu, Panait si Bedelici.
Al doilea punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea
Planului de actiuni/lucrari ce se vor desfasura in anul 2018 cu persoanele beneficiare de prevederile
Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat. Se da citire referatului si proiectului de hotarare.
Dl consilier Panait intreaba daca personalul beneficiar de ajutor social participa la acitvitati
si lucrari la diferite proiecte din comuna.
Dl consilier Barbu: Ce cauta beneficiarii de ajutor social la lucrari ale Companiei de Apa.
Dl viceprimar: La o avarie la conducta de apa am solicitat sprijin si unor persoane de la
ajutorul social care, alaturi de cei de la companie au remediat avaria in timp util.
Se ia act de avizul comisiei de specialitate. Dupa care domnul presedinte supune la vot
proiectul de hotarare Cine este pentru? Unanimitate!
Al treilea punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea
modificarii contractului de concesiune 10555 din 25.07.2013 incheiat intre Consiliul Local al
comunei Plenita si dl. Ionescu Viorel.
Se da citire solicitarii d-lui Ionescu Viorel si proiectului de hotarare insotit de anexa. Se ia act
de avizul comisiei de specialitate. Se supune la vot. Unanimitate!
Ultimul punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind reglementarea
acordarii ajutoarelor de urgenta si ajutoarelor de inmormantare.
Se da citire referatului si proiectului de hotarare. Se ia act de avizul comisiei de specialitate.
Se supune la vot. Unanimitate!
In final dl consilier Barbu da citire unei adrese a Curtii de Conturi cu privire la unele nereguli
constatate cu ocazia controlului efectuat.
Dl. Primar. Unele lucruri au fost remediate altele le-am contestat in instanta.
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,
Melusel Nicolae

Secretar,
Adrian Marian

