
 

                               MINUTA INTILNIRII DIN DATA DE 14.12.2022 

La sedinta ordinara a Consiliului Local Plesoi avand pe ordinea de zi proiect de hotarare 

privind alegerea presedintelui de sedinta si proiect de hotarare privind rectificarea bugetara, 

participa urmatorii consilieri: Birsan Iulian, Golfin Constantin, Branzan  Pompiliu Constantin, Rac 

Constantin, Bogea Marian, Raduca Costel, Sandi Stefan, Petroianu Cornel. 

Convocarea s-a facut prin e-mail pentru reprezentantii PNL, cu confirmare de primire din 

partea sistemului informatic si telefonic pentru reprezentantii PSD. 

Porcesul verbal al sedintei anterioare se aproba fara obiectii. 

La sedinta participa primarul, secretarul si cetateanul Neamtu Dumitru. 

Se da citire ordinii de zi.  

Ordinea de zi este aprobata in unanimitate de consilierii prezenti. 

Se trece la proiectul  de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta. 

Se citeste documentatia. 

D-l viceprimar propune ca presedinte de sedinta sa fie d-l Petroianu Cornel. 

Propunerea e acceptata in unanimitate ce consilierii prezenti prin vot. 

Se trece la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetara. 

Se citeste documentatia.  

D-l primar  propune un amendament prin luarea in discutie a sumei de 2 mii lei alocata prin 

Adresa DGRFP nr. 13630/9.12.2022 si prin referatul compartimentului de resort nr. 4543/13.12.2022 

in conformitate cu OUG  168/9.12.2022. 

Se aduce la cunostinta domnilor consilieri si se lectureaza petitia domnului Smarandache Nicusor 

inregistrata sub nr. 4531/12.12.2022, prin care solicita: 

- Modificarea ordinii de zi prin adaugarea “punctelor de vedere primite la Proiectul privind 

rectificarea bugetara”,  

- Sa mutam rectificarea bugetara in data de 21.12.2022,  

- Sa inregistram video sedintele si sa comunicam live,  

- Sa publicam minutele sedintelor,  

- Sa comunicam proiectele,  

- Sa comunicam baza legala si nota de fundamentare. 

D-l Bogea propune ca suma alocata pe copil pentru cadouri sa fie de 100 lei/copil si 

diferenta sa fie alocata infrastructurii, drumul de la Cimitir. 

Primar: prin Agentia Sud Vest Oltenia vom initia proiecte de miliarde pentru Primarie 

si Camin Cultural. 

D-l Sandi: pentru urmatoarea sedinta solicita documente care atesta pozitionarea 

camerelor de supraveghere. 

D-l primar: in prezet, domnul Smarandache nefiind cetatean al comunei si nici 

rezident, nu este in masura sa solicite modificarea ordinii de zi; 

D-l Bogea: in completare precizez ca nu este in masura sa impuna date de 

desfasurare a sedintei. 



D-l Rac: nu sunt de accord cu filmarea sedintelor, intrucat in prezenta mea la sedinta 

pot fi pagubit prin furt din locuinta. 

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul formulat prin referatul 

4543/13.12.2022 al compartimentului de resort si se aproba cu 5 voturi “pentru” – Birsan, 

Petroianu, Rac, Brinzan si 3 “abtineri” –Sandi, Raduca, Bogea. 

 

Presedintele declara lucarile sedintei inchise. 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

 

 

Presedinte de sedinta,  

Petroianu Cornel 


