
Proces verbal 

Incheiat azi  30.04.2020 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Plenita 

 

Conform procedurii stabilite in sedinta  din luna martie a.c., in prima serie a sedintei 

participa 7 consilieri in ordine alfabetica, potrivit convocatorului, 

Se da citire ordinii de zi completata cu proiectele de hotarare privind aprobarea 

reactualizarii Devizului General pentru obiectivul de investitie  “REABILITARE SI 

EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA – LOCAL 2, SCOALA CU CLASELE I-IV 

POIANA” si privind  rectificarea bugetului local pe anul 2020.  

Se supune la vot: Unanimitate! 

Primul punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind stabilirea 

privind stabilirea suportului alimentar (masa calda preparata in regim propriu, masa calda in 

regim catering sau pachet alimentar) acordat gratuit in cadrul Programului- pilot de acordare a 

unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din cadrul  Liceului Tehnologic C.N. Plopsor 

Plenita pana la sfarsitul anului 2020.  

Se ia act de avizul comisiei de specialitate. Se da citire referatului Licelui Tehnologic 

si proiectului de hotarare. Se supune la vot. Au votat 6 pentru si 1 impotriva. A votat 

impotriva dl consilier Barbu Florin. 

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

reactualizarii Devizului General pentru obiectivul de investitie  “REABILITARE SI 

EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA – LOCAL 2, SCOALA CU CLASELE I-IV 

POIANA” 

Se ia act de avizul comisiei de specialitate. Se da citire referatului compartimentului 

de resort si proiectului insotit de anexa (deviz general). 

Dl. consilier Barbu: de ce pasc vacile si oile in curtea scolii, gardul cade, se distruge 

totul, se alege praful. 

Dl. primar: de aceea avem santier acolo, sa se repare sa se modernizeze. 

 Se supune la vot. Au votat 4 pentru si 1 impotriva si o abtinere. A votat impotriva dl 

consilier Barbu Florin si s-a abtinut dl. consilier Bedelici Gh. Viorel. 

Ultimul punct de pe ordinea de zi il constituie proiectul de hotarare privind rectificarea 

bugetului local pe anul 2020. I se da cuvantul d-lui primar. 

Domnul primar arata ca cei 18 mii lei au fos repartizati astfel: 8 mii pentru bunuri si 

servicii si 10 mii pentru echipament Politia locala. 

Se ia act de avizul comisiei de specialitate. Se supune la vot: Au votat 6 pentru si 1 

impotriva. A votat impotriva dl consilier Bedelici Gh. Viorel. 

 

La a doua serie a sedintei participa ceilalti 6 consilieri in ordine alfabetica si  

presedintele de sedinta care va conduce lucrarile insa,  nu va vota intrucat si-a exercitat votul 

in prima serie. 

Se da citire ordinii de zi completata cu proiectele de hotarare privind aprobarea 

reactualizarii Devizului General pentru obiectivul de investitie  “REABILITARE SI 

EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA – LOCAL 2, SCOALA CU CLASELE I-IV 

POIANA” si privind  rectificarea bugetului local pe anul 2020. 

 Se supune la vot: Unanimitate! 

Primul punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind stabilirea 

privind stabilirea suportului alimentar (masa calda preparata in regim propriu, masa calda in 

regim catering sau pachet alimentar) acordat gratuit in cadrul Programului- pilot de acordare a 

unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din cadrul  Liceului Tehnologic C.N. Plopsor 

Plenita pana la sfarsitul anului 2020.  



Se ia act de avizul comisiei de specialitate. Se da citire referatului Licelui Tehnologic 

si proiectului de hotarare. Se supune la vot. Unanimitate! 

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

reactualizarii Devizului General pentru obiectivul de investitie  “REABILITARE SI 

EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA – LOCAL 2, SCOALA CU CLASELE I-IV 

POIANA” 

Se ia act de avizul comisiei de specialitate. Se da citire referatului compartimentului 

de resort si proiectului insotit de anexa (deviz general). Se supune la vot. Unanimitate! 

Ultimul punct de pe ordinea de zi il constituie proiectul de hotarare privind rectificarea 

bugetului local pe anul 2020. I se da cuvantul d-lui primar. 

Domnul primar arata ca cei 18 mii lei au fos repartizati astfel: 8 mii pentru bunuri si 

servicii si 10 mii pentru echipament Politia locala. 

Dl consilier Pleniceanu: de ce nu le ia Politia Romana echipament daca tot au trecut in 

subordinea lor? 

Se ia act de avizul comisiei de specialitate. Se supune la vot: Unanimitate! 

Domnul consilier Patra: domnule primar dece ati luat tuburi pentru podete daca noi nu 

am fost de acord? 

Dl primar: este prevazut in programul anual de achizitii, pentru ca asa  trebuie. Ne-ar  

trebui 292  de podete in total, atat am putut achizitiona cu banii pe care ii avem in prezent. 

Dl consilier Pleniceanu: de ce nu vindeti terenul de langa scoala sa faceti bani, acolo 

sunt numai balarii.  

In urma cumularii voturilor tuturor consilierilor ce alcatuiesc Consiliul Local al 

comunei Plenita a rezultat un vot dupa cum urmeaza: 

- Stabilirea privind stabilirea suportului alimentar  acordat gratuit in cadrul 

Programului- pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din cadrul  

Liceului Tehnologic C.N. Plopsor, pana la sfarsitul anului 2020: 12 voturi pentru si 1 vot 

impotriva- Proiect Adoptat.  

- Rerctificarii bugetului local:  12 voturi pentru si 1 vot impotriva- Proiect Adoptat.  

- Reactualizarii Devizului General pentru obiectivul de investitie  “REABILITARE SI 

EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA – LOCAL 2, SCOALA CU CLASELE I-IV 

POIANA”: 11 voturi pentru si 1 vot impotriva si o abinere- Proiect Adoptat.  

 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 general,   

         Melusel Nicolae                                                                    Adrian Marian 

 


