
Procesul verbal 
 al sedintei ordinara a Consiliului Local al Comunei Plenita din data de 03.12.2020 

 
La sedinta participa toti consilierii in functie. 
Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. 
Se dacitire ordinii de zi completata cu depunerea juramantului d-nei Coruti Claudia Rozalia, validata 

in functia de consilier local de catre Judecatoria Bailesti prin Incheerea nr .303 din 24.11.2020 si proiectul de 
hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Consolidarea capacității unităţii de 
învăţământ Liceul Tehnologic "Constantin Nicolăescu Plopșor” ,  Plenita  în vederea gestionării crizei COVID 
- 19”” , în scopul depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 
(POIM) 2014 – 2020. Se supune la vot: Unanimitate!                                                                                              

Primul punct al ordinii de zi: Depunerea juramantul d-nei Coruti Claudia Rozalia, validata in functia 
de consilier local de catre Judecatoria Bailesti prin Incheerea nr .303 din 24.11.2020. Dupa depunerea 
juramantului d-na consilier este invitata sa participe la lucrarile sedintei cu drept de vot, aceasta urmand sa 
activeze in cadrul comisiei de specialitate nr. 2, in locul ramas vacant prin demisia d-lui Duda Dragos Cristian.  

Al doilea punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii 
bugetului local pe trim.IV al anului 2020. Se da citire referatului si proiectului de hotarare. Se ia act de avizul 
comisiilor de specialitate. Se supune la vot. Unanimitate! 
 Al treilea punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind alocarea sumei de 13000 lei, 
de la bugetul local -cap. 70.50.00, art. 20.01.30 (venituri proprii si subventii)  pentru achizitionarea de cadouri 
de Craciun, pentru prescolarii si elevii claselor I – VIII, de la Grupul Scolar Industrial „C.N. Plopsor” din 
comuna Plenita, judetul Dolj. Se ia act de avizele comisiilor de specialitate. Se da citire referatului proiectului 
de hotarare. Dl presedinte de sedinta intreaba de catre cine si cum vor fi achizitionate cadourile copiilor. 
Domnul primar ii raspunde ca prin programul SICAP.      Dl. consilier Neghina intreaba cine a incasat banii 
pe cadouri in anii 2016-2020. Se supune la vot: Cu 12 voturi pentru si 1 vot impotriva proiectul a fost adoptat. 
A votat impotriva dl consilier Neghina Waltar. 

Al patrulea punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind desemnarea celor doi membri 
in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic  „C.N. Plopsor” Plenita, din partea Consiliului Local al 
comunei Plenita. Se da citire adresei liceului dupa care consilierii sunt invitati sa faca propuneri. Dl. consilier 
Gurita C-tin face prima propunere si anume pe d-nii consilieri Anghel    C-tin si Melusel Meda Emilia. A doua 
propunere vine din partea domnului consilier Neghina Waltar care propune pe domnii consilieri Burghel Nicolae 
si Serban Petre Cristian. In continuare presedintele de sedinta, domnul consilier Pleniceanu supune la vot prima 
propunere si anume pe d-nii consilieri Anghel Ctin si Melusel Meda Emilia: Cu 10 voturi pentru, 2 abtineri si 
un vot impotriva cei doi consiulieri au fost nominalizati sa faca parte din Consiliul de Administratie al Liceului 
Tehnologic  „C.N. Plopsor” Plenita. S-au abtinut cei doi consilieri propusi si a votat impotriva domnul consilier 
Neghina W. 

Ultimul punct al ordinii de zi: proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
ai proiectului „Consolidarea capacității unităţii de învăţământ Liceul Tehnologic "Constantin Nicolăescu 
Plopșor” ,  Plenita  în vederea gestionării crizei COVID - 19”” , în scopul depunerii acestuia spre finanțare în 
cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020. Se da citire proiectului de hotarare 
referatelor de aprobare si anexei. Se ia act de avizele comisiilor de specialitate. Se da cuvantul domnului primar 
care arata necesitatea si oportunitatea implementarii acestui proiect cat si faptul ca finatarea acestui proiect 
este numai din fonduri nerambursabile. Se supune la vot. Cu 12 voturi pentru si 1 impotriva proiectul a fost 
adoptat. A votat impotriva dl consilier Neghina Waltar. 
 Odata epuizata ordinea de zi dl. presedinte de sedinta declara lucrarile sedintei inchise. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.  
         PREŞEDINTE DE SEDINTA,         SECRETAR GENERAL, 
           NICOLAE PLENICEANU             ADRIAN MARIAN 
 
 
 


