
Proces verbal 

 

Incheiat azi  29.10.2019 

 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 modificarii 

contractului de concesiune nr. 1555 din 04.05.2002 incheiat intre Consiliul Local al comunei Plenita si SC 

BELROMPAN SRL. Se da citire solicitarii inregistrata sun nr.8290 din 24.09.2019 la care sunt atasate 

documentele doveditoare proiectului de hotarare. Se ia act de avizul comisiei de specialitate dupa care dl 

presedinte de sedinta supune la vot: Cine este pentru? Cu  8 voturi pentru, 4 voturi impotriva si o abtinere  

proiectul a fost adoptat. 

 

Al doilea punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind desemnarea membrilor din 

partea consiliului local, in C.A. al Liceului Tehnologic „C.N. Plopsor” Plenita. Se da citire solicitarii Liceului 

Tehnologic Plenita inregistrata cu nr. 6054 din 18.09.2019, si proiectului de hotarare prin care dl. primar 

propune pastrarea  membrilor desemnati anul trecut, respectiv d-nii consilieri Melusel Meda Emilia si Gurita 

C-tin. Se ia act de avizul comisiei de specialitate, dupa care dl consilier Pleniceanu face alta propunere si 

anume, d-nii consilieri Barbu Florin si Melusel Meda Emilia. Se supune la vot cele doua propuneri: Cu patru 

voturi pentru propunerea d-lui consilier Pleniceanu a fost respinsa. Cu 8 voturi pentru proiectul in forma 

propusa de catre dl primar a fost adoptat.   

 

Al treilea punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea contractului de 

asociere intre Comuna Plenita si AFC „VICTORIA”  Plenita. Se da citire solicitarii  AFC VICTORIA Plenita 

inregistrata cu nr. 8177 din 19.09.2019 si priectului de hoatarare. Se ia act de avizul comisie de specialitate. 

Se supune la vot cu 12 voturi pentru si o abtinere proiectul a fost adoptat. 

 

Ultimul punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind înfiinţarea Serviciului voluntar 

pentru situaţii de urgenţă al comunei Plenita. Se da citire solicitarii inregistrata sub nr. 8600 din 15.10.2019 si 

proiectului de hotarare insotit de anexe. Se ia act de avizul comisiei de specialitate dupa care dl presedinte de 

sedinta supune la vot: Cine este pentru? Unanimitate. 

La sedinta participa si un grup de cetateni din satul Plenita, str. Valea Mare nemultumiti de faptul ca 

strada pe care acestia locuiesc nu se asfalteza. 

Domnul primar le explica faptul ca proiectul privind asfaltarea a 11 km din reteaua strada a comunei, din 

care face parte si str. Valea Mare, a fost aprobat  si in prezent se afla la Ministerul Dozvoltarii pentru aprobare 

la finatare. 

 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,                                                   Secretar,   

         Burghel Nicolae                                                                    Adrian Marian 

 


