
Procesul verbal 
 al sedintei ordinara a Consiliului Local al Comunei Plenita din data de 25.01.2021 

 

 In deschiderea sedintei secretarul general solicita consilierilor locali, desemnarea unui nou 

presedinte de sedinta, intrucat mandatul domnului Plenicean a incetat la trei luni. 

 Dl. consilier Burghel propune pe domnul consilier Gurita C-tin. Nemai fiind alte propuneri se 

supune la vot. Cu unanimitate de voturi domnul consilier Gurita Constantin a fost desemnat presedinte 

de sedinta pentru urmatoarele trei luni.  

La sedinta participa toti consilierii in functie. Nefiind obiectii asupra procesului verbal al 

sedintei anterioare se da citire ordinii de zi. Se supune la vot: Unanimitate!                                                                                             
Primul punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea organizarii 

retelei scolare la nivelul u.a.t. Plenita pentru anul scolar 2021-2022. Se da citire adresei I.S.J. si 
proiectului de hotarare. Se ia act de avizul comisiilor de specialitate. Se supune la vot. Unanimitate! 

 Al doilea punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea 
reorganizarii Organigramei, Statului de functii si numarului de personal al aparatului de specialitate al 

primarului comunei Plenita si ale serviciilor infiintate de catre consiliul local. Se ia act de avizele 
comisiilor de specialitate. Se da citire referatului si proiectului de hotarare. 

Dl consilier Neghina: consider ca 25 de posturi pentru organigrama uat Plenita ar fi suficient; 
Dl consilier Pleniceanu: Orgamigrama este stufoasa tinand cont de ce se intampla in tara, cu 

pensiile de exemplu, pentru asta nu sunt bani; 
Dl. consilier Anghel: Consider ca aceasta organigrama a fost gandita pentru a maximiza 

eficienta serviciului public oferit. 
Se supune la vot: Cu  9 voturi pentru 3 voturi impotriva si o abtinere proiectul a fost adoptat. 

Au votat impotriva d-nii consilieri Pleniceanu, Neghina si Serban.  
Ultimul punct al ordinii de zi: proiectul de hotarare privind insusirea Studiul de Oportunitate si 

a  Raportului de Evaluarea, aprobarea vanzarii terenului proprietate privata a comunei Plenita, in 

suprafata de 933 mp, situat in satul Plenita, str. Eroilor, 1A, comuna Plenita, judetul Dolj, avand nr. 

Cadastral 32867, inscris in C.F. nr. 32867 a localitatii Plenita, stabilirea pretul de pornire la licitatie 

precum si aprobarea Regulamentului de vânzare a terenului respectiv. 

Se da citire proiectului de hotarare referatelor de aprobare si anexei. Se ia act de avizele 

comisiilor de specialitate. 

Dl consilier Pleniceanu: Am stabilit impreuna ca acest teren se va concesiona si nu ca se va 

vinde; 

Dl. consilier Neghina: Aici este o afacere cu apucaturi meschine. Ma adresez d-voastra 

domnule Cherciu, persoana interesata sa cumpere terenul respectiv: Aveti teren si ati construit in 

Poiana Brasov? 

  Dl. Cherciu ii raspunde afirmativ insa nu intelege sensul intrebarii: Eu am lucrat cu familia in 

strainatate, am facut bani si vreau sa investesc si in Plenita, locul natal, daca nu vreti asta e. Nu vreu sa 

concesionez vreau sa cumpar. Daca afacerea pe care mi-am propus sa o fac  nu merge fac alta, nu 

trebuie sa vin iar in fata d-voastra sa va cer acordul. 

Dl Burghel: Omul asta a facut ceva frumos, langa el, pe terenul cu pricina pasc oile, vrea sa 

faca ceva, sa investeasca, de ce sa nu fim de acord.  

Se supune la vot: Cu  9 voturi pentru 3 voturi impotriva si o abtinere proiectul a fost adoptat. 

Au votat impotriva d-nii consilieri Pleniceanu, Neghina si Serban.  
Nemai fiind probleme incrise pe ordinea de zi, domnul presedinte declara lucrarile sedintei 

inchise. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.  

        PREŞEDINTE DE SEDINTA,         SECRETAR GENERAL, 

            GURITA CONSTANTIN                                                            ADRIAN MARIAN 

 


