
Procesul verbal 

 al sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Plenita din data de 29.03.2021 
 

La sedinta participa toti consilierii in functie. Nefiind obiectii asupra procesului verbal al sedintei 
anterioare se da citire ordinii de zi completata cu o solicitare adresata domnului secretar general 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 aprobarea  Strategiei 
de dezvoltare durabila pentru anii 2021-2027. Se da citire referatului si proiectului de hotarare. Se ia act de 
avizele comisiilor de specialitate. 

Dl consilier Neghina: Consider ca este o gluma sinistra intre Strategia de Dezvotate a comunei Plenita si 

initiator. 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 H.C.L. Plenita nr. 

26 Din 26.07.1017 privind aprobarea salariilor de baza/indemnizatiile lunare pentru personalul platit din bugetul 

local al comunei Plenita modificata prin HCL nr. 49 din 20.12.2017. Se da citire referatului si proiectului de 
hotarare. Cu 12 voturi pentru si o abtinere, proiectul a fost adoptat. 

Al treilea punct al ordinii de zi il reprezinta  proiectul de hotarare pentru aprobarea Procedurii de 

recrutare și selecție a personalului angajat în afara organigramei în cadrul proiectului  POCU „Operaționalizarea 
Centrului Social Multifuncțional din comuna Plenița”, Cod proiect:139913, derulat de către Comuna Plenița. 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 
cuantumului taxei de salubrizare, pentru anul 2021. Se da citire referatului si proiectului de hotarare.     Se ia act 

de avizele comisiilor de specialitate. I se da cuvantul domnului primar care explica activitatea de salubrizare a 

localitatii, aratand cantitatea de deseuri generata si costurile raportate la numarul de locuitori. In continuare 
domnul viceprimar arata ce cuantumuri au stabilit uat-urile vecine.  

Dl. consilier Pleniceanu- este pre amare taxa. Cine este IRIDEX? 
Dl primar- SC IRIDEX este operatorul regional; 

Dl consilier Burghel – sa ceri o taxa de 4 ori mai mare nu este normal; 
Dl consilier Nitipir – referitor la primul punct propus din referat, sa reducem catitatea de deseuri; 
Dl consilier Neghina – Luati-o din poarta in poarta, constientizati pupolatia, cu pliante, doua pe o hartie 

A4, gunoiul trebuie platit. Eu va propun o taxa de 5 lei de persoana/luna. 
Dl consilier Anghel – daca am fi marit taxele locale cu un 10% de exemplu, am fi avut bani pentru asta, 

nu stiu daca este legal; 

Se supune la vot cuantumul taxei speciale de salubrizare, pentru anul 2021 de 5 lei de persoana/luna. 
Unanimitate! 

Urmatorul punct punct al ordinii de zi il reprezinta analiza cererrii nr. 5892/2021 a d-nei Serban 
Carmenica, privind aprobarea inchirierii/concesionarii suprafetei de 50 mp situati in imediata vecinatate a unui 

spatiu comercial apartinand acesteia.  
Domnul secretar general arata ca acest teren nu figureaza in inventarul domeniulu public/privat al uat 

Plenita. Dupa invetarierea, introducerea in domeniul public si intocmirea unui raport de evalaurea acest teren 

poate face obiectul unui proiect de hotarere in acest sens. 
Ultimul punct de ordinea de zi il reprezinta solicitare adresata domnului secretar general de catre 

domnul  consilier local Neghina Waltar cu privire la intrebari/interpelari ale consilierilor locali. 

Dl secretar general: Da, consilierii locali pot adresa intrebari/interpelari primarului unitatii 

administrativ- teritoriale, pentru obtinerea informatiilor necesare indeplinirii mandatului in conditiile legii. 

Aceste intrebari/interpelari trebuie inscrise pe ordinea de zi pana la inceputul sedintei de consiliu.  

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,                SECRETAR GENERAL, 

                GURITA CONSTANTIN                                            ADRIAN MARIAN 


