Proces verbal
Incheiat azi 19.11.2019
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 completata cu solicitarea de inchiriere a unui spatiu medical pentru
desfasurarea activitatii de medicina de familie si aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul
de investie de interes local „Dotare centru multifunctional social in comuna Plenita, judetul Dolj” potrivit
bugetului indicativ al Contractului de finantare nr. F 19200072S211141706299. Se supune la vot: Se aproba
cu unanimitate.
Primul punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea impzitelor si taxelor
locale pentru anul 2020. Se da citire referatului compartimentului de resort si proiectului de hotarare. Se ia act
de avizul comisiei de specialitate.
Domnul consilier Barbu Florin solicita scaderea nivelului impozitelor si taxelor locale fata de anul
2019 si zonarea UAT Plenita in vederea impozitarii.
Domnul presedinte de sedinta supune la vot: Cine este pentru? Cu 9 voturi pentru si 4 voturi
impotriva proiectul a fost adoptat in forma propusa de initiator.
Al doilea punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind transformarea functiei
publice de secretar al unitatii administrativ-teritoriale, in secretar general al unitatii administrativ-teritoriale si
infiintarea functiei publice de executie de consilier achizitii publice, prin transformarea functiie publice de
executie de inspector, pozitiile nr. 3 si 5 din statul de functii aprobat. Se da citire referatului si proiectului de
hotarare. Se ia act de avizul comisiei de specialitate, dupa care se supune la vot: Cu 9 voturi pentru si 4 voturi
impotriva proiectul a fost adoptat.
Al treilea punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea inchirierii unui
spatiu medical din cadrul imobilului „Spital (sectie chirurgie si obstretica ginecologie )” apartinand consiliului
local pentru desfasurarea activitatii de medic de familie. Se da citire solicitarii medicului de familie
Gheorghisan Nicolae Marinel, inregistrata cu nr. 9225 din 15.11.2019 si priectului de hoatarare. Se supune la
vot: Cu unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat.
Ultimul punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor
tehnico- economici pentru obiectivul de investie de interes local „Dotare centru multifunctional social in
comuna Plenita, judetul Dolj”. Se da citire referatului si proiectului de hotarare insotit de bugetului indicativ
al Contractului de finantare nr. F 19200072S211141706299, dupa care dl presedinte de sedinta supune la vot:
Cine este pentru? Cu 9 voturi pentru si 4 voturi impotriva proiectul a fost adoptat.
La sedinta participa si domnul Burghel Viorel din satul Castrele Traiane, comuna Plenita. Acesta
reclama activitatea Centrului APIA Orodel, unde comuna Plenita este arondata, in sensul ca este plimbat in
fiecare an pentru faptul ca este selectat la teledetectie si ca, in felul acesta plata subventiei este intarziata cu 6
luni. O a doua nemultumire este cea legata de Casa de pensii care, in opinia sa, ar trebui sa-i calculeze si
activitatea de consilier local ca vechime in campul muncii.
Domnul primar ii explica faptul ca solicitarea a fost redirectionata catre Apia Orodel si ca activitatea de
consilier local nu este asimilata ca vechime in munca.
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,
Burghel Nicolae

Secretar,
Adrian Marian

