
Procesul verbal 
 

 al sedintei ordinara a Consiliului Local al Comunei Plenita din data de 17.11.2020 
 
 

La sedinta participa toti consilierii in functie. 
Domnul consilier Pleniceanu preia conducerea lucrarilor sedintei dand citire ordinii de zi. Se supune 

la vot: Unanimitate! 
Primul punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind vacantarea unei functii de 

consilier local din partea PSD, urmarea  a demisiei domnului Duda Dragos Cristian, din functia de consilier 
local. Se da citire cererii de demisie si proiectului de hotarare. Se ia act si se declara vacanta functia respectiva. 

Al doilea punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea regulamentului de 
Organizare si Functionare a Consiliului Local Plenita. Se ia act de avizele comisiilor de specialitate. Se da 
citire referatului si proiectului de hotarare. Domnul consilier Neghina Waltar propune 3 amendamente la 
regulament. I se acorda cuvantul, da citire acestora dupa care este invitat de catre domnul presdinte de sedinta 
sa le depuna la dosarul de sedinta. In sustinerea celor trei amendamente domnul Neghina arata ca: prin 
transmiterea live, pe internet a sedintelor consiliului local s-ar face lumina in folosul comunitatii cu privire la 
dezastrul, dezmatul pe bani publici. Este necesara participarea la sedinte a sefului sectiei de politie intrucat in 
Plenita au loc: batai, furturi, omoruri, incendieri, iar in ceea ce priveste reducerea indemnizatiei consilierilor 
ar constitui venituri la buget. Domnul consilier Anghel Constantin arata ca:  nu este cazul transmiterii live a 
sedintelor de consiliu de vreme ce acestea sunt publice atat prin participarea celor interesati, cat si prin 
afisarea documentelor de sedinta pe site-ul primariei. Cat priveste indemnizatia, aceasta este acordata potrivit 
legii, noi facem cheltuieli pentru a participa la sedinte, nu cred ca este necesar acest lucru. Referitor la 
participarea sefului politiei la sedintele de consiliu, acest lucru se poate face punctual, la nevoie, nefiind 
necesara o prevedere in regulament in acest sens. Domnul presedinte de sedinta supune la vot introducerea 
amendamentelor in proiectul de hotarare. Cu doua voturi pentru si zece impotriva amentamentele au fost 
respinse. Nemai fiind discutii privind regulamentul se supune la vot. Unanimitate! 
 Al treilea punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor si 
taxelor locale pe anul 2021. Se ia act de avizele comisiilor de specialitate. Se da citire referatului proiectului 
de hotarare si anexelor. I se da cuvantul domnului primar care arata ca: am propus mentinerea nivelurilor 
adoptate pentru anii 2019 si 2020. Se supune la vot: Unanimitate! 

Al patrulea punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea incetarii 
contractului de inchiriere nr. 5452/2018, privind cariera Plenita. Se ia act de avizele comisiilor de specialitate.  
Se da citire referatului si  proiectului de hotarare. Domnul consilier Pleniceanu intreaba cati bani au fost 
incasati pana in prezent din contract, in sedinta urmatoare prin compartimentul de resort, sa fie prezentata si  
situatia incasarilor nu numai a datoriilor. Se supune la vot. Unanimitate! 

Punctul cinci al ordinii de zi: proiectul de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren proprietate 
privata a comunei Plenita, in suprafata de 933 mp. Se da citire proiectului de hotarare si referatelor de 
aprobare. Se ia act de avizele comisiilor de specialitate. Domnul primar arata ca anul trecut s-a facut o 
solicitare de cumparare. S-a intocmit documentatia cadastrala si raportul de evaluare de catre evaluatori 
ANEVAR. Domnul consilier Pleniceanu: Domnule primar ati promis anul trecut ca il concesionam nu-i pacat 
sa-l vindem? Hai sa-i concesionam, am castiga mai mult decat din vanzare. Domnul consilier Neghina: nu 
putem sa-l vindem, acolo a fost teren de sport. Domnul consilier Burghel propune amanarea pentru luna 
viitoare pentru mai multa documentare. In final domnul primar, in calitate de initiator,  solicita retragerea de 
pe ordinea de zi a proiectului de hotarare. 

Ultimul punct al ordinii de zi: proiectul de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren proprietate 
privata a comunei Plenita, in suprafata de 159 mp aferent unei constructii adjudecata la licitatiei publica de 
vanzare de catre domnul Nitipir Nicolae Sebastian, licitatie organizata de  COOPCONSUM Plenita in anul 
2008. Se da citire proiectului de hotarare si referatelor de aprobare. Se ia act de avizele comisiilor de 
specialitate. Se arata in continuare ca acest teren se va vinde in conditiile art.364 din Codul administrativ. Se 
supune la vot. Unanimitate! 



La finalul sedintei domnul consilier Neghina solicita interpelarea domnului primar dand citire unui 
material. Dupa citire este invitat sa depuna materialul la registratura pentru inregistrare.  

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.  
 

         PREŞEDINTE DE SEDINTA,         SECRETAR GENERAL, 
           NICOLAE PLENICEANU             ADRIAN MARIAN 
 
 


