Proces verbal
Incheiat azi 26.02.2019
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 constituie proiectul de hotarare privind aprobarea Planul
de actiuni/lucrari ce se vor desfasura in anul 2019 cu persoanele beneficiare de prevederile
Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat. Se da citire referatului si proiectului de
hotarare. Se ia act de avizul comisiei de specialitate. Se trece la vot: Unanimitate!
Al doilea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea
imputernicernicirii reprezentantul legal al comunei Plenita, dl. Calafeteanu Mihai Puiu, sa
voteze in Adunarea Generala a A.D.I. “Oltenia” completarea Contractului de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare incheiat cu Operatorul
Regional SC Compania de Apa Oltenia SA prin Act Aditional nr. 8, in forma prevazuta in
Anexa. Se ia act de avizul comisiei de specialitate. Se trece la vot: Cu unanimitate de voturi
proiectul a fost adoptat.
La cap. „diverse” secretarul comunei informeaza consiliul local de faptul ca s-a primit
o adresa de la Ministerul Dezvoltarii Regionale prin care ni se solicita intocmirea unei liste cu
persoanele neracordate la canalizare pe care s-o inaitatam catre Garda de Mediu.
Dl. consilier Pleniceanu – canalizarea nu este receptionata in totalitate;
Dl. consilier Barbu – de ce nu anuntam Garda de Mediu si pentru gunoiul de la cantina
IRA;
- Sunt vecin cu gradinita si datorita faptului ca gardul este insuficient de inalt mingea
sare mereu in curte, inaltati gardul despartitor.
Dl primar – cantina IRA este proprietate privata, am facut si vom mai face adrese catre
proprietar, un cetatean italian care locuieste pe raza minicipiului Calafat, cat despre inaltarea
gardului de gradinita, sa vedem ce este de facut.
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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