Procesul verbal
al sedintei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Plenita
din data de 25.02.2021

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!
Se da citire ordinii de zi completata cu interpelare/solicitare adresata domnului
primar al comunei Plenita de catre domnul consilier local Neghina Waltar. Se supune la
vot: Unanumitate!
Primul punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea
planului de actiuni/lucrari ce se vor desfasura in anul 2021 cu persoanele beneficiare de
prevederile Legii nr.416/2001-privind venitul minim garantat. Se da citire referatului si
proiectului de hotarare. Se ia act de avizele comisiilor de specialitate, Se supune la vot:
Cu 12 voturi pentru si o abtinere, proiectul a fost adoptat.
Al doilea punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare pentru
completarea HCL Plenita nr 32 din 03.12.2020 - privind desemnarea unui membru din
partea consiliului local, in Consiliul de Administaratie al Liceului Tehnologic „C.N.
Plopsor” Plenita. Se da citire solicitarii din partea liceului si proiectului de hoatarare.
Se lanseaza invitatia de a se face propuneri: Domnul primar il propune pe domnul
Brasoveanu Valentin Stefan. Nemai fiind alta propunere se trece la vot: Cu 12 voturi
pentru si o abtinere, proiectul a fost adoptat.
Se trece la punctul trei al ordinii de zi: interpelare/intrebare;
Interpelare: cand incepe implementarea proiectului ,,Consolidarea capacitatii
unitatii de invatamant ,,Liceul Plenita,, in vederea gestionarii crizei covid-19 ?
Raspuns: acest proiect a fost depus pe platforma... si se afla in procedura de
selectare/evaluare;
Intrebare: in ultimii ani ati incheiat cu diversi cetateni din comuna Plenita
conventii civile de prestari servicii ? Solicit informare despre aceasta situatie, numele,
perioada, sumele platite din buget si ce servicii a fost prestate?
Raspuns: in perioada amintita am avut incheiate contracte de prestari servicii cu
diversi cetateni din localitate pentru a aduna gunoiul menajer de la cetateni pentr a evita
amenzile Garzii de mediu. Stiti ca aveam gunoaiele depozitate pe la porti. Pentru
aceasta mi-am asumat aceasta activitate.
Nemai fiind probleme inscrise pe ordinea de zi, domnul presedinte declara
lucrarile sedintei inchise.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE SEDINTA,
GURITA CONSTANTIN

SECRETAR GENERAL,
ADRIAN MARIAN

