
Proces verbal 
Incheiat azi  07.07.2020 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Plenita 

 
La sedinta participa 11 consilieri in functie. 
Doamna consilier Melusel Meda absenteaza motivat fiind plecata in concediu de odihna, 
Domnul consilier Gurita Constantin este autoizolat la domiciliu. 
Se desemneaza presedinte de sedinta dl. Bala Marin Iulian. 
Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare: Unanimitate! 
Se da citire ordinii de zi completata cu proiectul de hotarare privind  privind aprobarea Actului 

Adițional nr. 2 la Contractul nr. 370/22.05.2018 ”Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități 
componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul  deșeurilor municipale și a altor 
fluxuri de deșeuri în judetul Dolj  și operarea  stației de sortare și transfer Goicea” și a tarifelor aferente, 
mandatarea primarului sa votate in adunarea AGA ADI ECODOLJ. Se supune la vot: Unanimitate! 

Primul punct punct al ordinii de zi il reprezinta aprobarea implementarii proiectului ” Sprijinirea 
eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public in comuna 
Plenita, judetul Dolj.  

 Se ia act de avizul comisiei de specialitate. Se da citire notei de fundamentare  si proiectului de 
hotarare, insotit de anexa. 

I se da cuvantul d-lui primar sa dea explicatiile necesare in calitatea sa de initiator. 
Domnilor consilieri in cadrul acestui proiect va fi inlocuita infrastructura veche si  vor fi montate circa 

400 lampi pe leduri in Plenita si Castrele Traiane, pe arterele principale si apoi in continuare pana la ultima 
lampa. 

Dl consilier Barbu Florin: domnule primar chiar este necesar implementarea acestui proiect in comuna 
noastra? Lasati alti primari gospodari sa faca acest lucru; 

Dl. primar: este proiectul meu, propunerea mea pe care va rog sa o aprobati; 
Dl. consilier Patra: ce drum ati facut in comuna cu piatra concasata; 
Dl consilier Pleniceanu: de ce nu ati consultat cetatenii cu privire la acest proiect, poate voiau altceva. 
Se supune la vot: cu 7 voturi pentru si 4 impotriva, proiectul a fost adoptat. Au votat impotriva domnii 

consilieri: Pleniceanu Nicolae, Barbu Marius Florin, Bedelici C-tin Viorel si Patra Titi. 
 
Alo doilea punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea Actului Adițional 

nr. 2 la Contractul nr. 370/22.05.2018 ”Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale 
serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul  deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri 
în judetul Dolj  și operarea  stației de sortare și transfer Goicea” și a tarifelor aferente, mandatarea primarului 
sa votate in adunarea AGA ADI ECODOLJ. Se ia act de avizul comisiei de specialitate. Se da citire tuturor 
documentelor transmise ce catre ADI ECODOLJ si proiectului de hotarare. 

Dl consilier Patra: cine raspunde de situatia celor plecati la munca strainatate; 
Dl primar: eu rapund. Am raportat 3611 persoane, populatie rezidenta la nivelul uat Plenita, din cei 

circa 4500 locuitori. 
Se supune la vot: cu 7 voturi pentru si 4 impotriva proiectul a fost adoptat. Au votat impotriva domnii 

consilieri: Pleniceanu Nicolae, Barbu Marius Florin, Bedelici C-tin Viorel si Patra Titi. 
In continuare dl  primar informeaza consiliul local despre faptul ca a initiat procedurile cu CNI in 

vederea asfaltarii Drumurilor Comunale  nr. 58 si 59. 
 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,   
            Bala Marian Iulian                                                            Adrian Marian 

 
 


