










COMUNA PLESOI 
PLESOI, DOLJ 
CF 16397889 
NR. 3757/26.11.2020 
 
 

REFERAT 
 

Tinand cont de: 
- Incheierea nr. 1566/12.11.2020 ramasa definitiva in dosarulnr. 2444/215/2020, 

solicit convocarea de indata a Consiliului Local Plesoi, pentru validarea consilierilor 
supleanti, constituirea comisiilor de specialitate pentru functionarea normala a consiliului 
local plesoi, avand in vedere urmatoarele urgente: 

- in baza Contractului de finanțare nr. 2099/12.03.2018, respectiv nr. 
846/19.03.2018, nu se pot scoate la licitatie publica serviciile de lucrari deoarece, nu exista 
lista completa cu consilierii validati si viceprimarul, adica cu persoanele de decizie, asa cum 
este prevazut in Art. 60 din Legea nr. 98/2016, privind conflictul de interese si 
incompatibilitati. In data de 13.11.2020 a fost emisa Autorizatia de constructie nr. 4, cu 
privire la Obiectivul de investitii “MODERNIZARE,EXTINDERE SI DOTARI PENTRU 
SCOALA GIMNAZIALA,COMUNA PLESOI,JUDETUL DOLJ”.  Persoanele desemnate de 
operatorul economic pentru executarea contractului să nu fie rude, soț/soție,afin gradul II, ori 
să se afle în relații comerciale cu persoanele cu funcție de decizie din cadrul AC sau al 
furnizorului de servicii de achiziție. Autoritatea Contractanta are obligația de a încărca în 
SEAP, odată cu domentația de atribuire, declarația privind persoanele ce dețin funcție de 
decizie din cadrul AC, respectiv cele cu putere de reprezentare din partea funrnizorului de 
servci iauxiliare de achiziție precum și datele de identificare ale acestora. Numele și 
prenumele acestora se completează și în fișa de date! 

- Avand in vedere Adresa DGRFP Craiova, prin care se aloca Scolii Plesoi suma 
de 3 mii lei in trimestru IV anul 2020, tinad cont, de realitatea economica si sociala a tarii, 
consider ca este nevoie de un consiliu local pe deplin investit. 

- cu privire la desfasurarea de activitati didactice in anul scolar 2020/2021 ce 
presupun o serie de masuri necesare pentru desfasurarea in bune conditii a precesului 
educational atat pentru elevi, cat si pentru cadrele didactice in contextul crizei pandemice 
crete de coronavirului SARS-COV-2, pentru a evita o crestere rapida a infectiei cu 
coronavirul, OUG nr. 144/24.08.2020, este nevoie de aprobarea Consiliului Local Plesoi.  

 
Intocmit, 
Ionica Simona 
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