Proces verbal

Incheiat azi 03.09.2019

in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Plenita

La sedinta participa toti consilierii in functie.
Se desemneaza dl. consilier Burghel Nicolae, presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni.
Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare: Unanimitate.
Se da citire ordinii de zi completata cu proiectul de hotarare privind actualizarea Devizului General
pentru obiectivul de investitie de interes local “Creşterea Eficientei Energetice a Scolii Gimnaziale din cadrul
Liceului Tehnologic “Constantin Nicolăescu Plopşor” Plenita ”, acesta fiind intors de la AFIR pentru
neconcordante in ceea ce priveste TVA si cap. cheltuieli neprevazute, valoarea totala a proiectului ramanand
aceiasi. Se supune la vot: Se aproba cu unanimitate.
Primul punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului
local pe anul 2019. I se da cuvantul d-lui primar care arata ca s-a repartizat suma 23 mii lei de la DGFP pentru
echilibrare buget local. Se da citire proiectului de hotarare. Se ia act de avizul comisiei de specialitate dupa
care dl presedinte de sedinta supune la vot: Cine este pentru? Cu unanimitate de voturi proiectul a fost
adoptat.
Al doilea punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind actualizarea capitolelor nr. 2
si 4 – Constructii + Montaj (C+M), din Devizul General pentru obiectivul de investitie “REABILITARE SI
EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA – LOCAL 2, SCOALA CU CLASELE I-IV POIANA”, inregistrat
sub nr. 7778 din 27.08.2019. Se da citire referatului si proiectului de hotarare insotit de anexa. Se ia act de
avizul comisiei de specialitate dupa care dl presedinte de sedinta supune la vot: Cine este pentru? Cu 9 voturi
pentru, 3 abtineri si un vot impotriva proiectul a fost adoptat.
Dl consilier Pleniceanu isi motiveaza votul impotriva, invocand faptul ca nu se justifica cheltuiala pe motiv
ca nu mai sunt copii suficienti la scoala.
Ultimul punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea actualizarii
Devizului General pentru obiectivul de investitie de interes local “Creşterea Eficientei Energetice a Scolii
Gimnaziale din cadrul Liceului Tehnologic “Constantin Nicolăescu Plopşor” Plenita si abrobarea HCL
22/2019 avand acelasi obiect. Se da citire referatului si proiectului de hotarare. Se ia act de avizul comisiei de
specialitate dupa care dl presedinte de sedinta supune la vot: Cine este pentru? Cu unanimitate de voturi
proiectul de hotarare a fost adoptat.
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,
Burghel Nicolae

Secretar,
Adrian Marian

