
Procesul verbal 

 
 al sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Plenita din data de 26.05.2021 

 
 

La sedinta participa toti consilierii in functie. Nefiind obiectii asupra procesului verbal al 
sedintei anterioare se da citire ordinii de zi completata cu proiectul de hotarare privind rectificarea 

bugetului local, urmare a virarii de la sume dela MDLPA si MIPE, doua solicitari ale domnului 
consilier local Neghina Waltar, solicitare a domnului Didu Ion si una a SC  CM dr. Tartea Giorgica 

SRL. Se supune la vot: Unanumitate!                                                                                            

Primul  punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului 

local de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, al comunei Plenita. Se da citire referatului si 

proiectului de hotarare. Supus la vot este aprobat cu unanimitate de voturi. 

Al doilea punct al ordinii de zi il reprezinta  proiectul de hotarare privind aprobarea 

indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investie de interes local „Modernizare drumurilor 

comunale DC 58 Plenita – Caraula si DC 59 Plenita – Castrele Traiane din  comuna Plenita, judetul 

Dolj”; . Se da citire referatului si proiectului de hotarare. Se ia act de avizele comisiilor de specialitate. 

Dl. consilier Neghina Waltar: Cati km insumeaza cele doua drumuri comunale? 

 I se comunica faptul ca DC nr. 58 Caraula - Plenita, are o lungime totala de 4, 6 km, din care 

3,2 km pe teritoriul administrativ al comunei Plenita, iar DC 59 Plenita – Castrele Traiane are o 

lungim totala de 7 km, insa nu toata lungime este inclusa in documentatia prezentata.  

Dl. consilier Neghina Waltar: Este o suma prea mare pe km/drum. 

Se supune la vot: Cu 12 voturi pentru si un vot impotriva proiectul a fost adoptat. A votat 

impotriva dl. consilier Neghina W. 
Al treilea punct al ordinii de zi il reprezinta  proiectul de hotarare pentru aprobarea 

Programului Anual al achizitiilor publice pentru anul 2021. Se da citire referatului si proiectului de 
hotarare. Se ia act de avizele comisiilor de specialitate.  

Dl. Primar: Este obligatoriu a se aproba acest plan dupa adoptarea bugetului. Acest plan nu este 
definitiv, el poate suporta modificari in cursul anului si se va realiza proportional cu veniturile 

realizate in cadrul bugetului local. 
Dl Pleniceanu: Nu voi vota acest proiect intrucat ati promis anul trecut achizitionarea unui 

utilaj –Wola. Se supune la vot: Cu 11 voturi pentru si doua abtineri proiectul a fost adoptat. S-au 
abtinut d-nii consilieri Neghina W. si Plenceanu N. 

Al patrulea punct al ordinii de zi il reprezinta  proiectul de hotarare pentru aprobarea 
completarii Inventarului bunurilor imobile aparținând domeniului public al comunei Plenita cu un 

teren in suprafata de 35 mp, situat in localitatea Plenita, str. Traian nr. 46A. 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. S-a abtinut  dl. consilier Neghina W. 
In continuare se da citire primei solicitari a d-lui consilier Neghina. Obiectul acestei solicitari il 

constituie incetarea contractului de concesiune a suprafatei de 500 mp, incheiat intre Consiliul Local 

Plenita si SC RUXI SRL, pentru neindeplinirea obligatiilor concedentului si anume realizarea unei 

statii G.P.L. si depozit de combustibil. 

Dl consilier Nghina W da citire obligatiilor neindeplinite de catre concedent si a dreptului 

concesionarului de a retrage concesiunea. 

Dl consilier Bala M. arata ca s-a emis certificatul de urbanism si ca investitia se afla in curs de 

autorizare.  

Dl Neghina: din anul 2013 si pana in prezent nu s-a facut nimic. Solicit incetarea imediata a 

contraactului care este incalcat litera cu litera. 

In a doua solicitare a dl consilier Neghina propune dezbaterea unor probleme importante 

solicitand prezenta unor functionari din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Dl primar: Functionarii publici nu pot face obiectului unor audieri la comanda unui consilier 

local, dumnavoastra aici sunteti consilier local nu detectiv paarticular sau alt organ de ancheta. 



Solicitarile si interpelarile mi le adresati mie in calitate de primar, iar eu le repatizez functionarilor din 

cadrul aparatului de specialitate, in functie de competenta si fisa postului fiecaruia. 
Solicitarea de-lui Didu Ion se refera la interzicerea pasunatului pe timpul noptii. Dupa citirea 

solicitarii se arata ca pasunatul este permis doar pe islazul comunal si ca nu poate fi vorba de 

interzicerea pasunatului noaptea, cata vreme potrivit art 2 din H.C.L. Plenita nr. 3/2014 ,,Pasunatul 

animalelor pe miristi, printre culturi, pirloage, araturi si vii este interzis.,, 

Ultimul punct de ordinea de zi il reprezinta solicitarea SC  CM dr. Tartea Giorgica SRL de 
concesionare a unui imobil pentru realizarea unui centru medical.  Dupa citirea solicitarii domnul 

primar este invitat sa initieze procedura legala de concesionare.  
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 

 

 
 


