Proces verbal
al sedintei extraordinara a Consiliului Local al Comunei Plenita din data de 29.10.2020
La sedinta participa toti consilierii in functie.
Domnul secretar general da citire Ordinului Prefectului Judetului Dolj nr.473 din
26.10.2020, privind constatatea indeplinirii conditiilor legale de constituire a Consiliului
Local al comunei Plenita, judetul Dolj. In continuare acesta solicita domnilor consilieri locali
sa desemneze presedintele de sedinta.
Se propune ca domnul Pleniceanu Nicolae, cel mai in varsta consilier local, sa ramana
in continuare presedinte de sedinta. Supus la vot, a fost desemnat cu unanimitate de voturi.
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 alegerea
viceprimarului comunei Plenita.
Domnul primar propune pentru functia de viceprimar pe domnul consilier local
Brasoveanu Valentin Stefan.
Nemai fiind alta propunere domnul secretar general completeaza cele 13 buletine de
vot cu numele domnului consilier local, Brasoveanu Valentin Stefan dupa care, le distribuie
domnilor consilieri, acestia fiind invitati sa voteze si sa introduca buletinul de vot in urna
special amenajata.
Dupa votare domnul secretar general numara voturile in prezenta domnilor consilieri
si anunta rezultatul dupa cum urmeaza:
- Voturi valabil exprimate – 13;
- Voturi pentru – 12;
- Voturi impotriva – 1.
Cu 12 voturi pentru si 1 voturi impotriva, domnul Brasoveanu Valentin Stefan a fost
ales in
functia de viceprimar al comunei Plenita, judetul Dolj.
Al doilea punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare prinvind stabilirea
comisiilor de specialitate.
Cu unanimitate de voturi a fost stabilite trei comisii dupa cum urmeaza:
-Comisia nr. 1: studii, prognoze social economice, buget, finante, administrarea
patrimoniului public si privat, urbanism, protectia mediului, amenajare si dezvoltare rurala,
servicii publice;
- Comisia nr. 2: activitati stintifice, invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, tineret
si sport;
-Comisia nr. 3: juridica, administratie publica locala, agricultura, ordine
publica,drepturile omului, relatii cu societatea civila, si relatii interne si externe.
Componenţa ficarei comisii este nominalizata în anexa la hotărâre.
Al treilea 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. I se da
cuvantul domunului primar care da citire referatului si proiectului de hotarare dand explicatiile
necesare adoptarii acesutuia. Se supune la vot: cu 12voturi pentru si 1 voturi impotriva proiectul
a fost adoptat. A votat impotriva domnul consilier Neghina Waltar.
In continuare domnul consilier Neghina W. Vine cu trei propuneri: scaderea
indemnizatiei consilierilor locali cu de 10 ori cuantumul prevazut de lege, transmiterea on line
a sedintelor de consiliu si invitatia domnului comandant al sectiei de politie o data la doua luni.
In sedinta ordinara urmatoare a consiliului local va fi adoptat Regulamentul de
Organizare si Functionare unde toti consilierii locali pot propune amendamente la acesta.

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

SECRETAR GENERAL,
ADRIAN MARIAN

