Procesul verbal
al sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Plenita din data de 30.06.2021

La sedinta participa toti consilierii in functie. Nefiind obiectii asupra procesului verbal al
sedintei anterioare se da citire ordinii de zi completata cu o solicitatre a d- lui consilier Neghina Waltar
inregistrata sub nr. 8320 din 25.06.2021. 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 mandatarii
ADI ECODOLJ de aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul nr. 370/22.05.2018
”Delegareaprinconcesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare,
respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în judetul Dolj
și operarea stației de sortare și transfer Goicea”și a tarifelor aferente. Se ia act de avizele comisiilor
de specialitate. 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 concesionarii
prin licitatie publica a ,,Teren in suprafata de 35 mp,, situat in vecinatatea blocului de locuinte A9, din satul
Plenita, str. Traian, nr. 46A, T 49, P 239, comuna Plenita, judetul Dolj, proprietate publica a UAT Plenita. Se

da citire referatului de aprobare, referatului compartimentului de resort Studiului de oportunitate,
Raportului de evaluare si proiectului de hotarare. Se ia act de avizele comisiilor de specialitate.
I se atrage atentia d-lui consilier Serban Petre Cristian ca nu trebuie sa participe la dezbaterea
acestui proiect intrucat la baza acestei initiative sta o solicitare a mamei sale.
Dl consilier Neghina: De ce nu il vindem? I se raspunde ca acest teren este proprietate publica.
Se supune la vot: Cu 11 voturi pentru si doua abtineri proiectul a fost adoptat. S-au abtinut
domnii consilieri Neghina W si Serban Petre Cristian.
Ultimul punct al ordinii de zi il reprezinta solicitarea d- lui consilier Neghina Waltar
inregistrata sub nr. 8320 din 25.06.2021. Se da citire acesteia dupa care i se da cuvantul d-lui Neghina
care, da citire unei adrese din partea ITM si aduce in discutie aspecte legate de art 78 di ROF CL
Plenita, contractul de concesiune de la monument si costurile WC- ului din Piata agroalimentara.
Odata parcursa ordinea de zi presedintele de sedinta declara lucrarile inchise.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Presedinte de sedinta,
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Adrian Marian

