Proces verbal

Incheiat azi 20.08.2019

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 reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea utilizarii in anul
2019, pentru finantarea sectiunii de dezvoltare, a excedentului anului 2018, din venituri proprii si subventii, in
suma de 45 688,73 lei. 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 a fost adoptat.
Al doilea 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 explica pe larg modul in care doreste
rectificarea si motivele care inpun acest lucru. 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.
Ultimul punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea taxei special de
salubrizare.
Se da citire notificarii ADI ECODOLJ 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 9 voturi pentru si patru
impotriva proiectul de hotarare a fost adoptat.
In continuare dl. consilier Bedelici: Legat de transportul public de calatori, care este programul de
sosire – plecare si de cu nu merg intodeauna la capat de linie, rspectiv in satul Castrele Traiane.
Dl. primar: Traansportatori participa la o licitatie organizata de catre C.J. Dolj si isi adjudeca traseul.
Nu depinde de noi.
Dl. consilir Patra: Anul acesta asfaltam ceva in comuna?
Dl. primar: Daca veti aproba proiectul pe care il avem in lucru vom asfalta.
Dl. consilier Pleniceanu: Noi suntem de acord dar pe o ruta stabilita. Satul Castrele Traiane face parte
din comuna Plenita si nu invers.
La sedinta mai participa si un cetatean din comuna, dl. Gramescu care doreste sa se adreseze. I se
incuviinteaza acest lucru: - Domnilor se poate face ceva cu apa care se opreste haotic si nu pot sa-mi spal
copii. Spalatoriile auto au apa si noi nu. Vreu un raspuns la aceasta problema.
Dl. primar: sunt probleme cu alimentarea cu apa in zona Borinari si Poiana din cauza gravitatiei, apa
coboara in zona joasa a localitatii, consumul este imens in periada aceasta de seceta si nu poate acoperi zonele
inalte. S-a facut de catre Compania de apa un program de distribuire a apei. S-a obtinut aprobarea construirii
unui bazin de 300 mc si anul acesta se va rezolva si aceasta problema.
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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