
CONVOCATOR

        In conformitate cu prevederile art. 133 alin.1,   134 alin. 1, alin. 3 lit. a   din  OUG 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, se convoaca,   Consiliul Local Plesoi,  in sedinta 
ordinara,  in data  de     16.06.2022, orele       11.00,dupa cum urmeaza:

Nr
Crt.

NUME SI PRENUME   DATA  SEMNATURA  OBSERVATII

1 Bîrsan Iulica    
2 Rac Constantin    
3 Sandi Stefan-Florin    
4 Bogea Marian Teodor    
5 Brinzan Pompiliul Constantin    
6 Sirbu Daniel    
7 Petroianu Cornel   
8 Golfin Constantin
9 Raduca Costel -supleant
 

INVITATI: 



PRIMARUL
COMUNEI PLESOI

REFERITOARE LA: convocarea Consiliului Local Plesoi in sedinta ordinara in data de  20 .
06.2022

Avand in vedere:
 Ordinului Prefectului Județului Dolj nr. 588/05.11.2020 privind constatarea îndeplinirii

condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al comunei Plesoi, județul Dolj;
Prevederile art. 133 alin.1,   134 alin. 1, alin. 3 lit. a   din  OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, 
In temeiul art. 196(1) lit. b  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, emite 

urmatoarea      

DISPOZITIE
    

Art.1 Se convoaca, Consiliul Local  al comunei Plesoi, judetul Dolj, in sedinta ordinara
de lucru pentru  data de     16.06.2022, orele    11.00, 

Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de   16.06.2022, este prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
           Art. 3 Secretarul Consiliului Local Plesoi va duce la indeplinire prevederile prezentei 
dispozitii prin convocarea Consiliului Local pentru luarea la cunostinta.

           PRIMAR,                                                                 SECRETAR GENERAL,
           Ionescu Ion                                                                       Ciucea Ion
         

Plesoi:    10.06.2022
Nr.      



                
Nr.
puncte de 
pe ordindea 
de zi

Titlul punctului de pe ordinea de zi

1 
-  proiect de hotarare privind transformarea functiei publice vacante de inspector superior in 

inspector debutant la compartimentul agricol,

2 - proiect de hotarare privind rectificarea bugetara

3

4 

5

6

7

 

 
 
 
 

SECRETAR GENERAL,



COMUNA PLESOI
JUDETUL DOLJ
NR.  

PROCES VERBAL
Incheiat azi                  2021

Azi                02.2022 subsemnatii Ionescu Ion, primarul localitatii Plesoi, judetul Dolj si 
Ciucea Ion, secretarul UACT Plesoi, am constatat  ca pentru Anuntul de dezbatere publica 
privind

-  proiect de hotarare transformarea functiei publice vacante de inspector superior in inspector 
debutant la compartimentul agricol, inregistrat sub nr.              /     .0   .2022;

-  proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 33/2021, inregistrat sub 
nr.              /     .0   .2022;

- proiect de hotarare privind rectificarea bugetara, inregistrat sub nr.              /     .0   .2022;

nu au fost formulate propuneri, sugestii sau recomandari si nici nu au fost depuse solicitari 
pentru organizarea unei intalniri in vederea dezbaterii acestui proiect de hotarare. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

                 Primar,                                                              Secretar general, 

             Ionescu Ion                                                                 Ciucea Ion 



COMUNA PLESOI
JUDETUL DOLJ 
NR             DIN      .    .2022   

INVITATIE

           In temeiul art. 133 alin.1,   134 alin. 1, alin. 3 lit. a   din  OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ sunteti invitat sa luati parte la lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local Plesoi,
in data de    16.06.2022, orele       11.00, ce se va desfasura la sediul Consiliului Local Plesoi,  
avand pe ordinea de zi urmatoarele:

 -  proiect de hotarare privind transformarea functiei publice vacante de inspector superior in 
inspector debutant la compartimentul agricol, 

- proiect de hotarare privind rectificarea bugetara.

                 Primar,                                                             Secretar general,
               Ionescu Ion                                                          Ciucea  Ion 

Nota : Initiatorul proiectului/lor    de hotarare este primarul comunei Plesoi. 



Pentru proiectul/le nr.1-2     se solicita avizele Comisie de buget-finante,   Comisiei de agricultura,  Comisiei 
juridice.
Pentru proiectele mai sus-amintite se pot formula si depune amendamente.
COMUNA PLESOI
JUDETUL DOLJ
COMISIA BUGET, 
NR. 

RAPORT,

Avand in vedere  documentatia prezentata si analizand proiectele  de hotarare privind:

- proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta, 
-  proiect de hotarare privind aprobarea burselor scolare. 
- proiect de hotarare privind aprobarea planului anual al achizitiilor publice, 

-  proiect de hotarare privind atribuirea și încheierea contractului  ”Delegarea prin 
concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în 
cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj” și 
aprobarea tarifelor aferente. 

in conformitate cu prevederile art. 136 (6) din  OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, in Comisia Buget-Finante se acorda aviz  FAVORABIL/NEFAVORABIL 
proiectelor de  hotarare prezentate.

PRESEDINTE,                                                    MEMBRII,



ANEXA Nr. 2
la regulament

 
 

   Nr. ...../...........

   PRIMARIA ....................................... .... 1

   SECRETARUL GENERAL

 
   Catre Comisia .................................. .... 2

 
   Doamnei/Domnului presedinte,

 
   Spre stiinta doamnei/domnului secretar,

 
   Avand in vedere prevederile art. 136 alin. (3) l it. b) din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu modificarile
si completarile ulterioare, respectiv prevederile a rt. 15 alin. (1) lit. a) 
si ale art. 91 din Regulamentul de organizare si fu nctionare a Consiliului 
Local al .......................................... ................... 3, se 
transmit spre avizare catre Comisia ............... ................. 
urmatoarele documente:

 

Nr. 
crt.

Documentul trimis pentru avizare/elaborarea 
unui raport

Initiator
Data-limita pentru 
adoptarea 
avizului/raportului

1.

P.H.C.L. 4 nr. ....../...... privind 

transformarea functiei publice vacante de 
inspector superior in inspector debutant la 
compartimentul agricol

primarul  

2.
P.H.C.L. nr. ....../...... 
privind ......................................
.......

consilierul 
local ....................
.....

 

3. P.H.C.L. nr. ....../...... privind -  

4.   

 
 
   Secretarul general al .......................... .................,
                                (prenumele si numel e)

 
   NOTA:
   In varianta in care consiliul local alege ca mod  de comunicare posta 
electronica, partea cu semnatura nu mai este necesa ra.
 ______________

   1  Se completeaza, dupa caz, cu denumirea unitatii/su bdiviziunii 
administrativ-teritoriale.
   2  Se completeaza cu denumirea comisiei de specialita te.
   3  Se completeaza, dupa caz, cu denumirea unitatii/su bdiviziunii 



administrativ-teritoriale.
   4  Proiectul de hotarare a consiliului local.

 
ANEXA Nr. 2

la regulament

 
 

   Nr. ...../...........

   PRIMARIA COMUNEI PLESOI 1

   SECRETARUL GENERAL

 
   Catre Comisia .................................. ... 2

   Doamnei/Domnului presedinte,

 
   Spre stiinta doamnei/domnului secretar,

 
   Avand in vedere prevederile art. 136 alin. (3) l it. b) din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu modificarile
si completarile ulterioare, respectiv prevederile a rt. 15 alin. (1) lit. a) 
si ale art. 91 din Regulamentul de organizare si fu nctionare a Consiliului 
Local al .......................................... ................... 3, se 
transmit spre avizare catre Comisia ............... ................. 
urmatoarele documente:

Nr. 
crt.

Documentul trimis pentru avizare/elaborarea 
unui raport

Initiator
Data-limita pentru 
adoptarea 
avizului/raportului

1.
P.H.C.L. nr. ....../...... privind transformarea 
functiei publice vacante de inspector superior in 
inspector debutant la compartimentul agricol

primarul  

2.
P.H.C.L. nr. ....../...... privind rectificarea 
bugetara

primarul  

3.  

4.   

 
 
   Secretarul general al UATC Plesoi
                                Ciucea Ion

 
   NOTA:
   In varianta in care consiliul local alege ca mod  de comunicare posta 
electronica, partea cu semnatura nu mai este necesa ra.
 ______________

   1  Se completeaza, dupa caz, cu denumirea unitatii/su bdiviziunii 
administrativ-teritoriale.
   2  Se completeaza cu denumirea comisiei de specialita te.
   3  Se completeaza, dupa caz, cu denumirea unitatii/su bdiviziunii 



administrativ-teritoriale.
   4  Proiectul de hotarare a consiliului local.

 

COMUNA PLESOI
JUDETUL DOLJ
COMISIA JURIDICA, 
NR. 

RAPORT,

Avand in vedere  documentatia prezentata si analizand proiectele  de hotarare privind:

proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta, 
-  proiect de hotarare privind aprobarea burselor scolare. 

in conformitate cu prevederile art. 136 (6) din  OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, in Comisia Juridica se acorda aviz  FAVORABIL/NEFAVORABIL 
proiectelor de  hotarare prezentate.

PRESEDINTE,                                                    MEMBRII,



ANEXA Nr. 3
la regulament

 
 

Model al adresei prin care comisia de specialitate transmite secretarului
 general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale 

documentele produse de aceasta

 
   CONSILIUL LOCAL AL ............................. .... 1

   Comisia ........................................ .... 2

   Nr. ....../................
 
 
   Catre secretarul general al ... 3

 
    Stimata(e) Doamna/Domnule ... 4,

 
   Avand in vedere prevederile art. 136 alin. (7) d in Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare, respectiv prevederile art.  15 alin. (1) lit. a) si 
ale art. 91 alin. (1) si (2) din Regulamentul de or ganizare si functionare a 
Consiliului Local .... 5, va transmitem rezultatul dezbaterilor 
Comisiei .............. 6 din cadrul sedintei din data de ..............., 
cuprinse in Procesul-verbal nr. ...... Anexat va co municam si 
avizele/rapoartele comisiei pentru subiectele dezba tute, respectiv:

 

Nr. 
crt.

Documentul trimis spre analiza

Numarul de 
inregistrare al 
avizului/raportul
ui

Tipul 
avizului/recomandar
ea raportului

Amendament
e

0 1 2 3 4

1.
P.H.C.L. 7 nr. ....../......... 
privind .....................................
.............

 
□

8 favorabil  □ 
nefavorabil  

 □ DA 
nr. ......
 □ NU

2. P.H.C.L. nr. ....../.........  

 
□ favorabil  □ 
nefavorabil  

 

 □ DA 
nr. ......
 □ NU

3.

P.H.C.L. nr. ....../.........

 
□

8 favorabil  □ 
nefavorabil  

 □ DA 
nr. ......
 □ NU

4.

P.H.C.L. nr. ....../.........

 

 
□ favorabil  □ 
nefavorabil  

 

 □ DA 
nr. ......
 □ NU

 
 
   Presedintele Comisiei .......................... ......,
                            (prenumele si numele)

 
   Secretarul Comisiei ............................ ......,
                            (prenumele si numele)



 
   NOTA:
   In varianta in care consiliul local alege ca mod  de comunicare posta 
electronica, partea cu semnatura nu mai este necesa ra.
 _____________

   1  Se completeaza, dupa caz, cu denumirea unitatii/su bdiviziunii 
administrativ-teritoriale.
   2  Se completeaza cu denumirea comisiei de specialita te.
   3  Se completeaza, dupa caz, cu denumirea unitatii/su bdiviziunii 
administrativ-teritoriale.
   4  Se completeaza cu prenumele si numele secretarului  general.
   5  Se completeaza, dupa caz, cu denumirea unitatii/su bdiviziunii 
administrativ-teritoriale.
   6  Se completeaza cu denumirea comisiei de specialita te.
   7  Proiectul de hotarare a consiliului local.
   8  Se bifeaza cu „X“ varianta care corespunde.

 



ANEXA Nr. 4
la regulament

 
 

Model al avizului comisiei de specialitate

 
 

   CONSILIUL LOCAL AL ............................. .... 1

   Comisia ........................................ .... 2

  
AVIZUL 

Nr. ...... din ............3

 pentru P.H.C.L.4 nr. ....../......... privind ....................5

 

 
   Avand in vedere ................................ ........................ 6,
   in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu modificarile
si completarile ulterioare, respectiv al prevederil or art. 15 alin. (1) lit. 
b) din Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local,

   Comisia ....................................... 7 adopta urmatorul aviz.

 
   Art. 1. - Se avizeaza favorabil/nefavorabil proiectul de h otarare a 
consiliului local nr. .../......... 8 privind ........................ 9, 
cu ...... 10/fara amendamente.
   Art. 2. - Amendamentele si observatiile membrilor comisiei  se regasesc in 
anexa care face parte integranta din prezentul aviz .
   Art. 3. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarul ui comisiei, in 
termenul recomandat, secretarului general 
al ................................................ ......... 11.

  
   Presedintele Comisiei .......................... ............,
                                  (prenumele si num ele)

    Secretarul Comisiei ............................ ............,
                                  (prenumele si num ele)
 _____________

   1  Se completeaza, dupa caz, cu tipul si denumirea un itatii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale.
   2 Se completeaza cu denumirea comisiei de specialitat e.
   3  Se completeaza cu numarul de inregistrare si data inregistrarii avizului 
in Registrul privind avizele/rapoartele Comisiei .. . pe anul ...
   4  Proiectul de hotarare a consiliului local.
   5  Se completeaza cu titlul proiectului de hotarare a  consiliului local.
   6  Se completeaza cu motivarea avizului.
   7  Se completeaza cu denumirea comisiei de specialita te.
   8  Se completeaza cu numarul de inregistrare si data inregistrarii 
proiectului de hotarare a consiliului local in Regi strul privind proiectele 
de hotarari ale consiliului local.
   9  Se completeaza cu titlul proiectului de hotarare a  consiliului local.
   10  Se completeaza cu numarul de amendamente care au f ost adoptate de catre 
comisia de specialitate.



   11  Se completeaza, dupa caz, cu tipul si denumirea un itatii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale.

 
 

ANEXA Nr. 5
la regulament

 
Model al registrului de evidenta a avizelor/rapoartelor

 de catre comisia de specialitate

 
REGISTRUL1 

privind avizele/rapoartele Comisiei ............................2 
pe anul .........

 
 

 
Nr. de 
inregistrare

Data adoptarii 
avizului/raportului

Documentul Rezultatul analizei

0 1 2 3

1 ...
Aviz pentru P.H.C.L. 3 nr. ....../......... 
privind ...............................

Aviz favorabil cu 5 
amendamente/ 
nefavorabil

2 ...

Raport privind analiza 
situatiei ...................... realizat 
in baza Hotararii Consiliului Local 
nr. ....../.........

-

3 ... Aviz pentru Petitia nr. ....../.........
Aviz 
favorabil/nefavorabil

 ____________

   1  Registrele pe fiecare an se tin in format electron ic.
   2  Se completeaza cu denumirea comisiei de specialita te.
   3  Proiectul de hotarare a consiliului local.

 
 



COMUNA PLESOI 
JUDETUL DOLJ 
NR.  

PROCES VERBAL 
Incheiat azi    .   .2022 cu ocazia afisarii 
 Procesului  verbal ale sedintei  din     

Azi      .   .2022 ora       0.00 subsemnatii Ionescu Ion, primarul comunei Plesoi, judetul 
Dolj si Ciucea Ion, secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale Plesoi, am procedat la 
afisarea procesului  verbal ale sedintei  din                                              si a Hotarari/lor 

                    Primar,                                                                Secretar general,  
                   Ionescu Ion                                                            Ciucea  Ion 



COMUNA PLESOI 
JUDETUL DOLJ 
NR.        

PROCES VERBAL 
Incheiat azi                      2022 cu ocazia afisarii 

Dispozitiei nr.       /2022

Azi            .     .2022 ora      .00 subsemnatii Ionescu Ion, primarul comunei Plesoi, 
judetul Dolj si Ciucea Ion, secretarul general al  unitatii administrativ-teritoriale Plesoi, am 
procedat la afisarea Dispozitiei nr.   /2022 privind sedinta extra/ordinara din data de      .    .2022 
si a proiectelor inscrise pe ordinea de zi. 

                    Primar,                                                        Secretar general,  
                Ionescu Ion                                                          Ciucea  Ion 



COMUNA PLESOI
JUDETUL DOLJ
NR.        

REFERAT, 

Prin prezenta va aduc la cunostiinta procesul verbal al sedintei din data de    .
.       .2022 si   Hotararile Consiliului Local emise in acea sedinta.    

                                                                               Secretar,
                                                                             Ciucea Ion



LISTA CU COSILIERII PREZENTI LA SEDINTA ORDINARA/EXTRAORDINARA 
DIN DATA DE 

Nr
Crt.

NUME SI PRENUME   DATA  SEMNATURA  OBSERVATII

1 Bîrsan Iulica    
2 Rac Constantin    
3 Sandi Stefan-Florin    
4 Bogea Marian Teodor    
5 Brinzan Pompiliul Constantin    
6 Sirbu Daniel    
7 Petroianu Cornel   
8 Golfin Constantin
9 Raduca Costel 
 



COMUNA PLESOI
JUDETUL DOLJ
NR.  

PROCES VERBAL
Incheiat azi                  2021

Azi                03.2022 subsemnatii Ionescu Ion, primarul localitatii Plesoi, judetul Dolj si 
Ciucea Ion, secretarul UACT Plesoi, am constatat  ca pentru Anuntul de dezbatere publica 
privind

-  proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta,  inregistrat sub nr.              / 
.0   .2022;

-  proiect de hotarare privind aprobarea burselor scolare, inregistrat sub nr.              /     .0   .
2022;

nu au fost formulate propuneri, sugestii sau recomandari si nici nu au fost depuse solicitari 
pentru organizarea unei intalniri in vederea dezbaterii acestui proiect de hotarare. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

                 Primar,                                                              Secretar general, 

             Ionescu Ion                                                                 Ciucea Ion 



COMUNA PLESOI
JUDETUL DOLJ
NR.  

PROCES VERBAL
Incheiat azi                  2021

Azi                03.2022 subsemnatii Ionescu Ion, primarul localitatii Plesoi, judetul Dolj si 
Ciucea Ion, secretarul UACT Plesoi, am constatat  ca pentru Anuntul de dezbatere publica 
privind

-  proiect de hotarare privind privind transformarea functiei publice de executie vacante de 
consilier, clasa I, grad superior in referent clasa III, grad debutant la compartimentul financiar-
contabilitate, impozite si taxe, inregistrat sub nr.              /     .0   .2022;

nu au fost formulate propuneri, sugestii sau recomandari si nici nu au fost depuse solicitari 
pentru organizarea unei intalniri in vederea dezbaterii acestui proiect de hotarare. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

                 Primar,                                                              Secretar general, 

             Ionescu Ion                                                                 Ciucea Ion 



COMUNA PLESOI
JUDETUL DOLJ
NR.  

PROCES VERBAL
Incheiat azi                  2022

Azi                01.2022 subsemnatii Ionescu Ion, primarul localitatii Plesoi, judetul Dolj si 
Ciucea Ion, secretarul UACT Plesoi, am constatat  ca pentru Anuntul de dezbatere publica 
privind
1. Proiect de hotarare privind Acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a 
bugetului de venituri si cheltuieli al comunei pe anul 2021, inregistrat sub nr.   12/03.01.2022;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Adi țional nr. 5 la Contractul nr. 
370/22.05.2018  ”Delegarea prin concesionare 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, inregistrat sub nr.         4115/29.12.2021;

nu au fost formulate propuneri, sugestii sau recomandari si nici nu au fost depuse solicitari 
pentru organizarea unei intalniri in vederea dezbaterii acestui proiect de hotarare. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

                 Primar,                                                              Secretar general, 

             Ionescu Ion                                                                 Ciucea Ion 



COMUNA PLESOI 
JUDETUL DOLJ 
NR.  

PROCES VERBAL 
Incheiat azi    .   .2022 cu ocazia afisarii 

unor proiecte de hotarare     

Azi      .   .2022 ora       0.00 subsemnatii Ionescu Ion, primarul comunei Plesoi, judetul 
Dolj si Ciucea Ion, secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale Plesoi, am procedat la 
afisarea proiectelor de hotarare dupa cum urmeaza:

-  proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului burselor scolare in anul scolar 2021-2022, 

-  proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie-iunie 2022. 

                    Primar,                                                                Secretar general,  
                   Ionescu Ion                                                            Ciucea  Ion 



COMUNA PLESOI
JUDETUL DOLJ
NR.  

PROCES VERBAL
Incheiat azi                  2022

Azi                01.2022 subsemnatii Ionescu Ion, primarul localitatii Plesoi, judetul Dolj si 
Ciucea Ion, secretarul UACT Plesoi, am constatat  ca pentru Anuntul de dezbatere publica 
privind
1. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului burselor scolare in anul scolar 2021-2022, 
inregistrat sub nr.   
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Adi țional nr. 5 la Contractul nr. 
370/22.05.2018  ”Delegarea prin concesionare 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, inregistrat sub nr.         4115/29.12.2021;

nu au fost formulate propuneri, sugestii sau recomandari si nici nu au fost depuse solicitari 
pentru organizarea unei intalniri in vederea dezbaterii acestui proiect de hotarare. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

                 Primar,                                                              Secretar general, 

             Ionescu Ion                                                                 Ciucea Ion 



COMUNA PLESOI
JUDETUL DOLJ 
NR.  

PROCES VERBAL 
Incheiat azi    .   .2022 cu ocazia afisarii 

unor proiecte de hotarare     

Azi      .   .2022 ora       0.00 subsemnatii Ionescu Ion, primarul comunei Plesoi, judetul 
Dolj si Ciucea Ion, secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale Plesoi, am procedat la 
afisarea proiectelor de hotarare dupa cum urmeaza:

-  proiect de hotarare privind aprobarea planului anual al achizitiilor publice, 

-  proiect de hotarare privind atribuirea și încheierea contractului  ”Delegarea prin 
concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în 
cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj” și 
aprobarea tarifelor aferente. 

                    Primar,                                                                Secretar general,  
                   Ionescu Ion                                                            Ciucea  Ion 



COMUNA PLESOI 
JUDETUL DOLJ 
NR.  

PROCES VERBAL 
Incheiat azi    .   .2022 cu ocazia afisarii 

unor proiecte de hotarare     

Azi      .   .2022 ora       .00 subsemnatii Ionescu Ion, primarul comunei Plesoi, judetul 
Dolj si Ciucea Ion, secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale Plesoi, am procedat la 
afisarea proiectelor de hotarare dupa cum urmeaza:

-  proiect de hotarare privind darea în administrare temporară a serviciului de operare a instalațiilor
de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului  ”Sistem de Management 

Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj”.

                    Primar,                                                                Secretar general,  
                   Ionescu Ion                                                            Ciucea  Ion 



COMUNA PLESOI 
JUDETUL DOLJ 
NR.  

PROCES VERBAL 
Incheiat azi    .   .2022 cu ocazia afisarii 

unor proiecte de hotarare     

Azi      .   .2022 ora       .00 subsemnatii Ionescu Ion, primarul comunei Plesoi, judetul 
Dolj si Ciucea Ion, secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale Plesoi, am procedat la 
afisarea proiectelor de hotarare dupa cum urmeaza:

-  proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni pentru beneficiarii Legii 416/2001.

                    Primar,                                                                Secretar general,  
                   Ionescu Ion                                                            Ciucea  Ion 



COMUNA PLESOI
JUDETUL DOLJ
NR.  

PROCES VERBAL
Incheiat azi                  2021

Azi                02.2022 subsemnatii Ionescu Ion, primarul localitatii Plesoi, judetul Dolj si 
Ciucea Ion, secretarul UACT Plesoi, am constatat  ca pentru Anuntul de dezbatere publica 
privind

-  proiect de hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului Local Plesoi in Grupul

 de actiune antibullying cu rol de prevenire, identificare si solutionare a faptelor de bullying constituit la 
nivelul Scolii Gimnaziale Plesoi, inregistrat sub nr.              /     .0   .2022;

-  proiect de hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului Local Plesoi in 

Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii in Educatie constituita la nivelul Scolii Gimnaziale Plesoi, 
inregistrat sub nr.              /     .0   .2022;

- proiect de hotarare privind aprobarea scaderii din evidentele fiscale a creantelor fiscale 

reprezentate de amenzi ale debitorilor fiscali decedati, inregistrat sub nr.              /     .0   .2022;

nu au fost formulate propuneri, sugestii sau recomandari si nici nu au fost depuse solicitari 
pentru organizarea unei intalniri in vederea dezbaterii acestui proiect de hotarare. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

                 Primar,                                                              Secretar general, 

             Ionescu Ion                                                                 Ciucea Ion 



COMUNA PLESOI
JUDETUL DOLJ
NR.  

PROCES VERBAL
Incheiat azi                  2021

Azi                02.2022 subsemnatii Ionescu Ion, primarul localitatii Plesoi, judetul Dolj si 
Ciucea Ion, secretarul UACT Plesoi, am constatat  ca pentru Anuntul de dezbatere publica 
privind
-  proiect de hotarare  privind darea în administrare temporară a serviciului de operare a 
instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului  ”Sistem de 

Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj” , inregistrat sub nr.              /     .0   .2022;

nu au fost formulate propuneri, sugestii sau recomandari si nici nu au fost depuse solicitari 
pentru organizarea unei intalniri in vederea dezbaterii acestui proiect de hotarare. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

                 Primar,                                                              Secretar general, 

             Ionescu Ion                                                                 Ciucea Ion 



COMUNA PLESOI
JUDETUL DOLJ
NR.  

PROCES VERBAL
Incheiat azi                  2021

Azi                02.2022 subsemnatii Ionescu Ion, primarul localitatii Plesoi, judetul Dolj si 
Ciucea Ion, secretarul UACT Plesoi, am constatat  ca pentru Anuntul de dezbatere publica 
privind

- proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului burselor scolare in anul scolar 2021-2022, 

inregistrat sub nr.              /     .0   .2022;
- proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie-iunie 2022,

inregistrat sub nr.              /     .0   .2022;

nu au fost formulate propuneri, sugestii sau recomandari si nici nu au fost depuse solicitari 
pentru organizarea unei intalniri in vederea dezbaterii acestui proiect de hotarare. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

                 Primar,                                                              Secretar general, 

             Ionescu Ion                                                                 Ciucea Ion 



COMUNA PLESOI
JUDETUL DOLJ
NR.  

PROCES VERBAL
Incheiat azi                  2021

Azi                02.2022 subsemnatii Ionescu Ion, primarul localitatii Plesoi, judetul Dolj si 
Ciucea Ion, secretarul UACT Plesoi, am constatat  ca pentru Anuntul de dezbatere publica 
privind

- proiect de hotarare privind aprobarea planului anual al achizitiilor publice, inregistrat sub nr.   
/     .0   .2022;

-  proiect de hotarare privind atribuirea și încheierea contractului  ”Delegarea prin concesionare a

operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem 

de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj” și aprobarea tarifelor aferente,  

inregistrat sub nr.              /     .0   .2022;

nu au fost formulate propuneri, sugestii sau recomandari si nici nu au fost depuse solicitari 
pentru organizarea unei intalniri in vederea dezbaterii acestui proiect de hotarare. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

                 Primar,                                                              Secretar general, 

             Ionescu Ion                                                                 Ciucea Ion 



PRIMARUL
COMUNEI PLESOI

REFERITOARE LA: convocarea Consiliului Local Plesoi in sedinta ordinara in data de  17 .
02.2022

Avand in vedere:
 Ordinului Prefectului Județului Dolj nr. 588/05.11.2020 privind constatarea îndeplinirii

condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al comunei Plesoi, județul Dolj;
Prevederile art. 133 alin.1,   134 alin. 1, alin. 3 lit. a   din  OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, 
In temeiul art. 196(1) lit. b  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, emite 

urmatoarea      

DISPOZITIE
    

Art.1 Se convoaca, Consiliul Local  al comunei Plesoi, judetul Dolj, in sedinta ordinara
de lucru pentru  data de     17.02.2022, orele    10.00, 

Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de   17.02.2022, este prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
           Art. 3 Secretarul Consiliului Local Plesoi va duce la indeplinire prevederile prezentei 
dispozitii prin convocarea Consiliului Local pentru luarea la cunostinta.

           PRIMAR,                                                                 SECRETAR GENERAL,
           Ionescu Ion                                                                       Ciucea Ion
         

Plesoi:    11.02.2022
Nr.      



PRIMARIA PLESOI
JUDETUL DOLJ

PRIMARUL
COMUNEI PLESOI

                      REFERITOARE LA: modificara Dispozitiei Primarului Comunei Plesoi nr. 29/11. 
02.2022 privind convocarea sedintei ordinare din data de 17.02.2022 ora 10. 
Avand in vedere:

Referatul secretarului UATC Plesoi nr.                                      privind prezenta in fata 
instantelor civile din data de 17.02.2022, orele 9.30 si 13.00

Ordinului Prefectului Județului Dolj nr. 588/05.11.2020 privind constatarea îndeplinirii
condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al comunei Plesoi, județul Dolj;

Prevederile art. 133 alin.1,   134 alin. 1, alin. 3 lit. a   din  OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, 
29/11. 02.2022 privind convocarea sedintei ordinare din data de 17.02.2022 ora 10. 

In temeiul art. 196(1) lit. b  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, emite 
urmatoarea      

DISPOZITIE

Art.I Dispozitia Primarului Comunei Plesoi nr. 29/11. 02.2022 privind convocarea 
sedintei ordinare din data de 17.02.2022 ora 10,  se modifica dupa cum urmeaza :

1. Articolul  1 se modifica si va avea urmatorul cuprins :
“Art. 1 Se convoaca, Consiliul Local  al comunei Plesoi, judetul Dolj, in sedinta ordinara de 
lucru pentru  data de     18.02.2022, orele    10.00,

2.Articolul  2 se modifica si va avea urmatorul cuprins :
«  Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de   18.02.2022, este prevăzut

în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție”.
Art.II Celelalte articole raman neschimbate.
Art. III.   Secretarul Consiliului Local Plesoi va duce la indeplinire prevederile prezentei 

dispozitii prin convocarea Consiliului Local pentru luarea la cunostinta.

              Primar,                                                                 Secretar general al U.A.T.C. Plesoi,
            Ionescu Ion                                                                                 Ciucea Ion

   

Plesoi:    14.02.2022
Nr.      



COMUNA PLESOI
JUDETUL DOLJ
NR.  

REFERAT,

Avand in vedere: 
Dispozitiei Primarului Comunei Plesoi nr. 29/11. 02.2022 privind convocarea sedintei ordinare 
din data de 17.02.2022 ora 10, prin prezenta va aduc la cunostinta ca in data de 13.02.2022

sunt termene de infatisare in urmatoarele dosare :

- Judecatoria Craiova

- Dosar 22520/215/2021 reclamant Ciungu Ion, 

Termen 17.02.2022, ora 13.00

Tribunalul Dolj

Dosar 7132/63/2021

Termen 17.02.2022
               Ora 9.30

Va rog sa dispuneti masuri astfel reprezentarea in procese sa fie indeplinita fiind cauze 
importante sau sa solicitam termene de amanare.

Secretar, 



COMUNA PLESOI
JUDETUL DOLJ 
NR     519  DIN      14.02.2022   

In atentia domnilor consilieri, 

                    Prin prezenta va aducem la cunostinta ca prin Dispozitia Primarului Comunei Plesoi 
nr. 30/14.02.2022 a fost modificata data de desfasurare a sedintei ordinare din 17.02.2022 in 
18.02.2022, ora 10.00.
                   Ordinea de zi a ramas cea stabilita prin Dispozitia nr. 29/11.02.2022 si care a fost 
adusa la cunostitna in data de 11.02.2022. 

   

                 Primar,                                                             Secretar general,
               Ionescu Ion                                                          Ciucea  Ion 



COMUNA PLESOI 
JUDETUL DOLJ 
NR.  

PROCES VERBAL 
Incheiat azi    .   .2022 cu ocazia afisarii 

unor proiecte de hotarare     

Azi     23. 02.2022 ora       14.00 subsemnatii Ionescu Ion, primarul comunei Plesoi, 
judetul Dolj si Ciucea Ion, secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale Plesoi, am 
procedat la afisarea proiectelor de hotarare dupa cum urmeaza:

-  Proiect de  hotarare privind transformarea postului de nivel contractual de referent, II in funtia 
publica de executie de referent clasa III, grad profesional asistent la compartimentul de evidenta 
a persoanelor din cadrul SPCLEP Plesoi, 
- Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului pe anul 2022

 

                    Primar,                                                                Secretar general,  
                   Ionescu Ion                                                            Ciucea  Ion 



COMUNA PLESOI 
JUDETUL DOLJ 
NR.  

PROCES VERBAL 
Incheiat azi    .   .2022 cu ocazia afisarii 

unor proiecte de hotarare     

Azi      .   .2022 ora       0.00 subsemnatii Ionescu Ion, primarul comunei Plesoi, judetul 
Dolj si Ciucea Ion, secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale Plesoi, am procedat la 
afisarea proiectelor de hotarare dupa cum urmeaza:

-  proiect de hotarare privind transformarea functiei publice vacante de inspector superioar in 
inspector debutant la compartimentul agricol, 

-  proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 33/2021, 

- proiect de hotarare privind rectificarea bugetara.

                    Primar,                                                                Secretar general,  
                   Ionescu Ion                                                            Ciucea  Ion 



COMUNA PLESOI
JUDETUL DOLJ
NR.  

PROCES VERBAL
Incheiat azi                  2021

Azi                02.2022 subsemnatii Ionescu Ion, primarul localitatii Plesoi, judetul Dolj si 
Ciucea Ion, secretarul UACT Plesoi, am constatat  ca pentru Anuntul de dezbatere publica 
privind

-  proiect de hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului Local Plesoi in Grupul

 de actiune antibullying cu rol de prevenire, identificare si solutionare a faptelor de bullying constituit la 
nivelul Scolii Gimnaziale Plesoi, inregistrat sub nr.              /     .0   .2022;

-  proiect de hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului Local Plesoi in 

Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii in Educatie constituita la nivelul Scolii Gimnaziale Plesoi, 
inregistrat sub nr.              /     .0   .2022;

- proiect de hotarare privind aprobarea scaderii din evidentele fiscale a creantelor fiscale 

reprezentate de amenzi ale debitorilor fiscali decedati, inregistrat sub nr.              /     .0   .2022;

nu au fost formulate propuneri, sugestii sau recomandari si nici nu au fost depuse solicitari 
pentru organizarea unei intalniri in vederea dezbaterii acestui proiect de hotarare. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

                 Primar,                                                              Secretar general, 

             Ionescu Ion                                                                 Ciucea Ion 




