Proces verbal

Incheiat azi 28.06.2019

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 actualizarii Devizului
General pentru obiectivul de investitie de interes local “Creşterea Eficientei Energetice a Scolii Gimnaziale
din cadrul Liceului Tehnologic “Constantin Nicolăescu Plopşor” Plenita ”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 unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat.
Ultimul punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea Acordului de
reabilitare in sarcina SC CATINCARGO SRL a drumului de exploatare DE 1033 identificat in Tarlaua 128
din extravilanul localitatii Plenita, ce va fi utilizat in procesul de transport a materialului exploatat din cariera
Plenita. Se da citire adresei SC CATINCARGO SRL, proiectului de hotarare si Acordului anexa 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.
In continuare dl. consilier Bedelici intreaba daca si cand s-ar putea da cu ceva impotriva tantarilor.
Dl. primar: incercam saptamana viitoare.
Dl. Patra: Ce facem cu parcurile ? ar trebui reamenajate locurile de joaca pentru copii, si inca ceva sa
turnam niste beton in cetru, sa astupam gropile.
Dl. Primar: D-le viceprimar notati-va si sa vedem ce putem face.
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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