Proces verbal

Incheiat azi 16.07.2019

in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Plenita

La sedinta participa 12 consilieri in functie. Abesnteaza motivate dl consilier Bala Marin.
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 reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea privind aprobarea
prelunngirii Contractui de asociere in participatiune pentru Operare Statie de Distributie Carburanti Expres
sub franciza ROMPETROL nr. 11555/2016” . Se da citire adresei SC MINASERV SRL, expunerii de motive
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 opt voturi pentru, o abtinere si trei impotriva proiectul a fost
adoptat.
Ultimul punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea incheierii unui
contract de comodat intre comuna Plenita si Centrul de Permanenta Plenita prin dr. Mociofleaca Vioricacoordonator centru, pentru asigurarea functionarii Centrului de Permanenta Plenita.
I se atrage atentia d-nei consilier Mociofleaca Viorica sa se abtina de la vot, in calitatea sa de medic
coordinator al Centrului de Permanenta.
Se da citire adresei solicitarii, expunerii de motive 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 sapte voturi
pentru si patru impotriva si o abtinere proiectul nu a intrunit majoritatea necesara pentru a fi adoptat.
In continuare dl. consilier Bedelici intreaba cine ridica stalpii rezultati in urma modernizarii retelei
electrice.
Dl. primar: Vom lua legatura cu societatea care a realizat lucrarea.
Dl. Patra: De ceeste inchis WC-ul public din centru, in cursul saptamanii ?
Dl viceprimar: WC-ul functioneaza numai in zilele de piata si targ.
Nemai fiind probleme inscrise pe ordinea de zi se declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
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