Proces verbal

Incheiat azi 26.07.2017 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 rectificarii
bugetului local al comunei Plenita. Se da citire referatului si proiectului de hotarare insotit de anexa.
Se ia act de avizele comisiilor de specialitate. I se da cuvantul domnului primar care explica pe larg
modul si motivul pentru care solicita rectificarea bugetului motivul principal fiind legea salarizarii.
dl. consilier Barbu: Care sunt persoanele care beneficiaza de asigurare de viata ?
dl primar: personalul sin cadrul SVSU.
Se supune la vot proiectul de hotarare. Cine este pentru? Cu 11 voturi pentru, unul impotriva si o
abtinere proiectul a fost adoptat.
Al doilea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea salariilor
de baza/indemnizatiile lunare pentru personalul platit din bugetul local al comunei. Se da citire
referatului si proiectului de hotarare insotit de anexa.
Dl. primar explica grila de salarizare pentru fiecare functie in parte. Tot odata da citire si
grilei propuse de catre sindicat “Forta Legii” aratand faptul ca nu poate propune aceasta salarizare
din lipsa de resurse si prevedere bugetara.
Dl. Barbu: domnule primar ati putea sa dati banii la salariati daca nu s-ar capusa resursele
bugetare.
Dl. primar: daca vom identifica resurse si daca va exista o rectificare prin care sa se aloce
bani cu aceasta destinatie sigur ca vom putea majora salariile, dar pana atunci nu sunt bani.
Se ia act de avizele comisiilor de specialitate. Se supune la vot proiectul de hotarare: Cu 9
voturi pentru si 4 abtineri proiectul a fost adoptat.
Al treilea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea Planului
pentru asigurarea resurselor umane, materiale, si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta
pe anul 2017. Se da citire referatului si proiectului de hotarare insotit de anexa.
Dl. primar: Acest lucru se aproba in fiecare an, dupa adoptarea hotararii se va inainta
documentatia catre ISU Dolj. Se ia act de avizele comisiilor de specialitate. Se supune la vot
proiectul de hotarare: Unanimitate!
Diverse:
Dl consilier Panait: Domnule primar, functionarul responsabil cu asistenta sociala se
comporta urat si necivilizat cu cetatenii.
Dl primar: Sunt suparati numai acei cetateni 14 la numar carora li s-a taiat ajutorul pentru
neefectuarea orelor de munca. Luna viitoare vor fi repusi in plata daca efectuiaza orele stabilite prin
dispozitie.
Dl consilier Pleniceanu: O problema deosedita este cea legata de indicatoarele de circulatie,
au disparut si se pot intampla accidente. De asemenea ar trebui restrictionata circulatia auto de mare
tonaj prin centrul comunei. Sa facem proiect de modernizarea drumurilor vicinale.
Nemai fiind probleme inscrise pe ordinea de zi se declara inchise lucrarile sedintei.
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