Procesul verbal
al sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Plenita din data de 12.04.2021
La sedinta participa toti consilierii in functie. Nefiind obiectii asupra procesului verbal al sedintei
anterioare, secretarul general solicita desemnarea unui nou presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni.
Se propune si se aproba cu unanimitate de voturi doamna consilier local, dr. Mociofleaca Viorica care
preia conducerea lucrarilor sedintei.
Se da citire ordinii de zi completata cu o solicitare a domnului consilier local Neghina Waltar. Se
supune la vot: Unanumitate!
Primul punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local de
venituri si cheltuieli pentru anul 2021, al comunei Plenita. Se da citire referatului si proiectului de hotarare. Se
ia act de avizele comisiilor de specialitate dupa care i se da cuvantul domunului primar al comunei Plenita, care
explica pe categorii de venituri si cheltuieli proiectia bugetara pe anul 2021.
Dl consilier Neghina: Consider ca timpul alocat, 10 minute este foarte scurt, bugetul fiind foarte
important, terenul este un teatru de joaca si de delapidare;
Dl consiler Pleniceanu: cati bani sunt pentru sport si religie?
Dl primar pentru biserici 10000;
Dl. consilier Pleniceanu: sa se suplimenteze suma pentru biserici.
Dl primar: putem cu inca 10000 lei.
Dl consilier: Anghel: cetatenii din Borinari solicita repararea gardului cimitirului si infiintarea unei
surse de spalat pe mani la iesirea din cimitir;
Dl primar: se va repara gardul de la targ care desparte targul de cimitir.
Se supune la vot: Cu 12 voturi pentru si unul impotriva proiectul a fost adoptat cu alocarea a inca
10000 lei la culte. A votat impotriva domnul consilier Neghina.
Al doilea punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare pentru aprobarea procedurii de
anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2021 inclusiv,
datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a comunei Plenita. Se da citire
referatului si proiectului de hotarare. Se ia act de avizele comisiilor de specialitate.
Dl consilier Anghel: acest proiect de hotarare se refera doar la persoanele fizice.
Se supune la vot: Cu unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat.
Al treilea punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare pentru aprobarea indexarii cu rata
inflatiei de 2,6% a impozitelor si taxelor locale, la nivelul comunei Plenita, pentru anul 2022. Se da citire
referatului si proiectului de hotarare. Se ia act de avizele comisiilor de specialitate. Se supune la vot:
Unanimitate!
Al patrulea punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare pentru aprobarea aprobarea
schimbarii temporare a destinatiei unui imobil apartinand comunei Plenita in vederea realizarii unui centru de
vaccinare anti –Covid 19. I se da cuvantul domnului primar care explica activitatile intreprinse pana in prezent
si care sunt pasi urmatori. Se da citire referatului si proiectului de hotarare. Se ia act de avizele comisiilor de
specialitate. Se supune la vot: Unanimitate!
Urmatorul punct punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind modificarea H.C.L.
Plenita nr. 15/1999 inventarul domeniului public al comunei Plenita, judetul Dolj prin includerea in domeniul
public al comunei Plenita a suprafetei de 8256 mp, teren aferent imobilului „Grup scolar (Liceu) + Teren
aferent” ca diferenta intre suprafata din acte si cea din masuratori. Se da citire referatului si proiectului de
hotarare. Se ia act de avizele comisiilor de specialitate. Se supune la vot: Unanimitate!
Ultimul punct de ordinea de zi il reprezinta solicitare domnului consilier local Neghina Waltar. Se da
citire ssolicitarii dupa care domnul consilier prezinta urmatoarele:
- problema gunoiului, foarte multa lume m-a intrebat de ce platim gunoiul pe membru de familie;
- Geotoiu George ma intreaba unde este islazul comunal;
- Domnul Matei ce este si ce face in Primarie?
- Domnule viceprimar, este mizerie in jurul containerelor de gunoi de pe domeniul public, tufele de
gard viu din intersectii taiatile. Iluminatul public arata foarte bine, insa dimineaata se intrerupe
prea devreme.
Si ultima problema: Cine este Barna.
Nemai fiind probleme inscrise pe ordinea de zi, domnul presedinte declara lucrarile sedintei inchise.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
Presedinte de sedinta,
Secretar general,
Mociofleaca Viorica
Adrian Marian

