
Proces verbal 

Incheiat azi  31.03.2020 

 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Plenita 

La sedinta participa toti consilierii in functie.   

In unanimitate de voturi s-a stabilit ca sedintele de consiliu, pe perioada starii de 

urgenta, in vederea evitarii raspandirii COVID-19, in lipsa mijloacelor electronice, sa se 

desfasoare in urmatorul format: sedinta se va desfasura in doua serii a cate 6, respectiv, 7 

consilieri, in acest fel putandu-se pastra distanta de 2 metri intre membrii consiliului; 

convocarea se va face telefonic; documentele de sedinta vor fi  postate pe pagina principala a 

site-ului primariei de unde vor fi studiate de catre membrii consiliului local si va fi asigurata 

publicitatea sedintei. 

La prima serie a sedintei participa 7 consilieri in ordine alfabetica, potrivit 

convocatorului, 

Se da citire ordinii de zi. Se supune la vot: Unanimitate! 

Singurul punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind arobarea 

Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2020. Se da citire referatului 

compartimentului de resort si proiectului de hotarare, insotit de anexa, dupa care se da 

cuvantul d-lui primar. 

Domnul primar arata ca respectivul plan a fost intocmit inainte de aparitia pandemiei si 

nu este sigur daca acesta va fi pus in practica, in conditiile in care oricum bugetul va fi 

rectificat. 

Se ia act de avizul comisiei de specialitate. Se supune la vot: au  votat 5 pentru si 2 s-au 

abtinut.  

La a doua serie a sedintei participa 7 consilieri in ordine alfabetica, din care unul este 

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

exercitat votul in prima serie. 

Se da citire ordinii de zi. Se supune la vot: Unanimitate! 

Singurul punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind arobarea 

Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2020. Se da citire referatului 

compartimentului de resort si proiectului de hotarare, insotit de anexa, dupa care se da 

cuvantul d-lui primar 

- dl.consilier Pleniceanu: Domnule primar de ce nu ati prevazut in plan achizitia unei 

Wole si ati prevazut achizitionarea de tuburi pentru podete.  Podetele nu vin odata cu proiectul 

de asfaltare? 

- dl. primar: nu sunt bani pentru Wola, vom vedea pe parcursul anului ce va fi; 

Se ia act de avizul comisiei de specialitate,  Se supune la vot: Cine este pentru? Au 

votat 4 pentru si doi impotriva. 

Din cumulul celor doua serii de votare a proiectului rezulta: 9 voturi pentru; 2 abtineri si 

2 voturi impotriva. In aceste conditii proiectul a fost adoptat. 

Au votat impotriva domnii consilieri Pleniceanu si Patra, s-au abtinut domnii consilieri 

Barbu si Bedelici.  

 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 
 


