
Proces verbal 
Incheiat azi  27.05.2020 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. Se supune la vot: Unanimitate! 
Primul punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea contului de incheiere 

si situatiile financiare exercitiului bugetar pe anul 2019.  
Se ia act de avizul comisiei de specialitate. Se da citire referatului si proiectului de hotarare. Se supune 

la vot. Au votat 5 pentru si 2 impotriva. Au votat impotriva d-nii consilieri Barbu Florin si bedelici Gh. Viorel. 
Al doilea punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului 

local de venituri si cheltuieli al comunei Plenita pentru anul 2020, intocmit in baza transferului din bugetul 
MLPDA cadrul PNDL  

Se ia act de avizul comisiei de specialitate. Se da citire referatului compartimentului de resort si 
proiectului de hotarare. 

Dl. consilier Barbu: de cand sunt consilier se tot repara la scoli. Temopanele s-au schimbat odata. 
Dl. primar: se inlocuiesc doar cele care nu au fost schimbate, cele care lipsesc. 
 Se supune la vot. Au votat 5 pentru si 2 impotriva. Au votat impotriva d-nii consilieri Barbu Florin si 

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. Se supune la vot: Unanimitate! 
Primul punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea contului de incheiere 

si situatiile financiare exercitiului bugetar pe anul 2019.  
Se ia act de avizul comisiei de specialitate. Se da citire referatului si proiectului de hotarare. Se supune 

la vot. Au votat 4 pentru si 2 impotriva. Au votat impotriva d-nii consilieri Pleniceanu Nicolae si Patra Titel. 
Al doilea punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului 

local de venituri si cheltuieli al comunei Plenita pentru anul 2020, intocmit in baza transferului din bugetul 
MLPDA cadrul PNDL  

Se ia act de avizul comisiei de specialitate. Se da citire referatului compartimentului de resort si 
proiectului de hotarare. 

Dl. consilier Pleniceanu: Am aprobat odata proiectul acesta; 
Dl primar: este adevarat, dar acum vin banii de la minister pentru lucrari efectuate conform situatiilor 

de lucrari si cu aceste sume rectificam bugetul. 
Se supune la vot. Au votat 4 pentru si 2 impotriva. Au votat impotriva d-nii consilieri Pleniceanu 

Nicolae si Patra Titel. 
Dl. consilier Pleniceanu: Eu am votat impotriva pentru ca nu ati achizitionat Wola. 
Se pune in discutie adresa si raspunsul la interpelarea nr. 7054/2020. 
In urma cumularii voturilor tuturor consilierilor ce alcatuiesc Consiliul Local al comunei Plenita a 

rezultat un vot dupa cum urmeaza: 
- proiectul de hotarare privind aprobarea contului de incheiere si situatiile financiare exercitiului 

bugetar pe anul 2019: 9 voturi pentru si 4 vot impotriva- Proiect Adoptat.  
- Rectificarii bugetului local:  9 voturi pentru si 4 vot impotriva- 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 

 
 


