ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL PLOPENI
CONSILIUL LOCAL
PROCES _ VERBAL
al qedin{ei ordinare a Consiliului Local al oraqului Plopeni din data
de 29 aprilie 2020

Incheiat astdzi, 29 aprilie 2020, in gedinla ordinard a Consiliului Local al
oraqului Plopeni. Convocarea consilierilor locali s-a fbcut prin Dispozi1ianr.160 din
23.04.2020 a Primarului oragului Plopeni, iar invitalia la qedinla s-a f6cut online, cu 5
zile inainte de data qedin{ei si a cuprins data, ora, locul gi ordinea de zi aEedin{ei.
Pentru respectarea prevederilor legale privind prevenirea rdspdndirii virusului
Covid-19 gedinta s-a desf6qurat online. S-a format un grup pe whatsapp compus din
consilieri locali, primarul oragului Plopeni, secretarul general al oraq1riui plopeni qi

funclionari din cadrul Primdriei oraqului Plopeni. Domnii consilieri
Jimpdu
Constantin 9i $tirbu Gheorghe s-au prezentat la sediul Primdriei oragului etopeni

pentru a participa la qedinla, ceilalli 13 consilieri au participat la gedinla online.

$edinfa

a

inceput

la ora 15,00 c6nd preqedintele de gedinp d-l

Jimpau
Constantin deschide lucrdrile qedinlei, iar secretarul general al oraqului-plopeni .upurr.
aprobarii procesul-verbal al qedintei ordinare din 30.03 .2020 qi p.or.rul-verbal al
qedinlei extraordinare de indata din 07.04.2020. Acestea sunt aprobut.
unanimitate
de voturi.
Preqedintele de qedinla supune aprobdrii ordinea de zi suplimentata cu 2 puncte:
1. Proiect de hotar6re privind rectificarea bugetului local al oraqului plopeni pe
anul 2020 iniJiator, Primarul oraqului Plopeni; referat de aprobare al primarului
-aviz

.,

-

oraqului Plopeni; raport
specialitate nr.1;

al

serviciului financiar-contabil

;

al

Comisiei de

2. Proiect de hotdrdre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul

concesion6rii bunurilor imobile aflate in proprietatea publici ori piivata a oriqului
Plopeni - iniliator, Primarul oragului Plopeni; referat de aprobare al piimarului
oraiului
Plopeni; raport al viceprimarului oraEului Plopeni; aviz aI Comisiei de speciaiitut.
nt.l; aviz al Comisiei de specialitate nr.2; aviz al Comisiei de specialitate nr.3;
3. Proiect de hotdrdre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul inchirierii
imobilelor - terenuri Ei cladiri - aflate in proprie tatea p,rbli.a gi privata a oraqului
Piopeni - iniliator, Primarul oragului Plopeni; referat de aproba.. ui pri*arului
oraiului
Plopeni; raport al viceprimarului oraqului Plopeni; aviz al Comisiei de speciaiitut.
nr.l; aviz al Comisiei de specialitate nr.2; aviz al Comisiei de specialitate nr.3;
4. Proiect de hotar6re privind aprobarea modificarii qi completarii programului
anual de achizilii publice pentru anul 2020-Revizia 1 - iniliato., pri-urul-oragului
Plopeni; referat de aprobare al Primarului oraqului Plopeni; raport al consilierului
achizilii publice; aviz al Comisiei de specialitate nr.1;

5. Proiect de hot6r6re privind aprobarea actualizdrii Nomenclatorului stradal al
oragului Plopeni - iniliator, Primarul oraEului Plopeni; referat de aprobare al primarului
oraqului Plopeni; raport al arhitectului gef al oraEului Plopeni; aviz al Comisiei de
specialitate nr.2;

6. Proiect de hotdrdre privind indrepterea erorii materiale

strecurate in HCL
nr.2612020 - iniliator, Primarul oraqului Plopeni; referat de aprobare al primarului
oragului Plopeni; raport al arhitectului Eef al oraqului Plopeni; aviz al Comisiei de
specialitate nr.2;
7. Proiect de hotar6re privind vdnzarea, prin negociere directd, a terenului in
suprafald de 43,00 mp, situat in oragul Plopeni, str. Smird an, w.2B - iniliator, primarul

oraqului Plopeni; referat de aprobare al Primarului oragului Plopeni; raport al
arhitectului $ef al oragului Plopeni; aviz al Comisiei de specialitate nr.2; aviz al

Comisiei de specialitate nr.1;
8. Proiect de hotdrdre privind vdnzarea, prin negociere directd, a terenului in
suprafald de 57,00 mp, situat in oraqul Plopeni, b-dui Republicii, nr.lC - iniliator,
Primarul oraqului Plopeni; referat de aprobare al Primarului oraqului plopeni; raport
ai
arhitectului qef al oragului Plopeni; aviz al Comisiei de specialitate nr.Z; aviz al
Comisiei de specialitate nr.1;
9. Proiect de hotdrdre privind modificarea gi completarea HCL nr.3012020
referitoare la completarea inventarului bunurilor apa4inAnd domeniului privat al
oraqului Plopeni - ini{iator, Primarul oraqului Plopeni;ieferat de aprobare al primarului
oraEului Plopeni; raport al arhitectului qef al oraqului Plopeni aviz al Comisiei
i
de
specialitate nr.2;
10. Proiect de hotdrdre privind acordarea unui ajutor financiar de urgenla pentru
d-na Popescu Mariana, domiciliati in oragul Plopeni - inifiator, primiul 'oiagului
Plopeni; referat de aprobare al Primarului oragului Plopeni; raport al compartimentului
asistenld social5; ayizal Comisiei de specialitate nr.1;
1 1. Proiect de hotardre privind modificarea organigramei
qi a gtatului de funclii
ale aparatului de specialitate al Primarului oraqului Plopeni qi aie'personalului din
instituliile gi compartimentele din subordinea Consiliului Local al oraqului plopeni iniliator, Primarul oraqului Plopeni; referat de aprobare al Primarului oraEului plopeni;
raport al compartimentului resurse umane; aviz al Comisiei de specialitate nr.3; ^
12. Proiect de hotdrdre privind prelungirea termenului contractului de
inchiriere
nr'870/01.02.2011 incheiat cu Cabinetul individual de avocaturd "Florentin
Sterie,, iniliator, Primarul oragului Plopeni; referat de aprobare al primarului oraqului plopeni;
raport al arhitectului gef al oragului Plopeni; aviz al Comisiei de special
itate nr.2;
13' Proiect de hotardre privind prelungirea termenului coniractului de inchiriere
nr'870101.02.2011 incheiat cu S.C. Didvet Com Serv SRL - iniliator, primarul
oraqului
Plopeni; referat de aprobare al Primarului oraqului Plopeni; raport ai arhitectului
gef al
oraqului Plopeni; aviz al Comisiei de specialitate nr.2;
14. Proiect de hotdr6re privind completarea HCL nr.9812019 privind stabilirea
impozitelor qi taxelor locale gi a altor taxe asimilate acestora, pentru anul
fiscal2O2O iniliator, Primarul oraqului Plopeni; referat de aprobare al Primarului oragului plopeni;
raport al serviciului financiar-contabil; avizal Comisiei de specialitate
nr.1;

15' Proiect de hotdrdre privind aprobarea unor mdsuri fiscal-bugetare
la nivelul
oraqului Plopeni conform prevederilor OUG nr.2912020- iniliator, piimarul
oraqului
Plopeni; referat de aprobare al Primarului oragului Plopeni; raport al
serviciului
financiar-contabil _; aviz al comisiei de specialitate nr.1;
1 6. Diverse. tntrebari. Interpeldri.
ordinea de zi suplimentatd cu dou[ puncte este aprobatd cu unanimitate de
voturi.
Se analizeazd" ptimul punct al ordinii de zi care se referd la rectificarea
bugetului
local al oraqului Plopeni pe anul 2020.
Proiectul a fost avizat de comisia de specialitate nr.1 f[ra amendamente.
Supus aprobdrii, proiectul de hotdr6re este adoptat cu unanimitate
de voturi.
Punctul 2 al ordinii de zi se referd la aprobarea Regulamentului privind
regimul
concesionarii bunurilor imobile aflate in pioprietatea puUti.a ori privata
a origului

Plopeni.
Proiectul a fost avizat de cele trei comisii de specialitate fdrd amendamente.
Supus aprobdrii, proiectul de hotdr6re este adoptat cu unanimitate
de voturi.

La punctul 3 al ordinii de zi se afld proiictul de hotarare pentru aprobarea
Regulamentului privind regimul inchirierii imobilelor terenuri qi
clacliri - aflate in
proprietatea publica gi privata a oraqului plopeni.
Proiectul a fost avizat de cele trei comisii de specialitate fdrd amendamente.
Supus aprobdrii, proiectul de hotdr6re este adoptat cu unanimitate
de voturi.
Urmdtorul punct al ordinii de-.zi se referd la aprobarea modificarii qi
completdrii
Programului anual de achizilii publice pentru anul2,020-Revizia 1.
Proiectul a fost avizat de comisia de specialitate nr.l fErd amendamente.
Supus aprobdrii, proiectul de hotdrdre este adoptat cu unanimitate
de voturi.
Punctul 5 al ordinii de zi se referd la aprotarea actualizdrii Nomenclatorului
stradal a1 oraqului Plopeni.
Proiectul a fost avizat de comisia de specialitate nr.2 frrdamendamente.
Supus aprobdrii, proiectul de hotdr6re este adoptat cu unanimitate
de voturi.
Se ia in disculie punctul 6 al ordinii de zi care se referd la indrepterea
erorii
materiale strecurate in HCL rv.26/2020.
Proiectul a fost avizat de comisia de specialitate nr.2 fdrdamendamente.
Supus aprobdrii, proiectul de hotdrdre este adoptat cu unanimitate
de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi se afld proiectui de hotdrAre privind vdnzarea,
pfin
negociere direct6, a terenului in suprafala de 43,00 mp, situat
plopeni,
in oragul
str.
Smirdan, nr.2B.
Proiectul a fost avizat de cele doui comisii de specialitate far6
amendamente.
Supus aprobdrii, proiectul de hotardre este adopiat cu unanimitate
de voturi.
Urmdtorul punct al ordinii de zi se referd la-vdnzarea, prin negociere
direct6, a
terenului in suprafap de 57,00
-p, situat in oraqul Plopeni, b-dul nepiruticii, nr.1C.
Proiectul a fost avizatde cele doua comisii de speciaiitate fari
arnendamente.
Supus aprobdrii, proiectul de hotdrdre este adopiat cu unanimitate
de voturi.
trece la punctul 9 al ordinii de zi care se .if.ra la modificarea gi
HCL nr'3012020 referitoare la completarea inventarului bunurilorcompletarea
aparfindnd
domeniului privat al oragului plopeni.
Proiectul a fost avizat de comisia de specialitate nr.2 ftrdamendamente.
Supus aprobdrii, proiectul de hotdr6re este adoptat cu unanimitate
de voturi.

Punctul 10 al ordinii de zi se referf, la acordarea unui ajutor financiar de urgen{d
pentru d-na Popescu Mariana, domiciliata in oraEul plopeni.
D-l consilier Turtoi Octavian intreabd ce sumd se acordd. Secretarul general al
oraqului Plopeni precizeazd cd suma este de 1000 lei.
Proiectul a fost avizatde comisia de specialitate nr.1 fErd amendamente.
Supus aprobdrii, proiectul de hotdrAre este adoptat cu unanimitate de voturi.
La punctul 11 se afld proiectul de hotdrAre privind modificarea organigramei qi a
gtatului de funclii ale aparatului de specialitate al Primarului oraguluiplopeni qi
ale
personalului din instituliile gi compartimentele din subordinea Consiliului Local
al

oraqului Plopeni.
Proiectul a fost avizat de comisia de specialitate nr.3 fdrd amendamente.
Supus aprobdrii, proiectul de hotdrdre este adoptat cu unanimitate de voturi.
Urmitorul punct al ordinii de zi se referd la prelungirea termenului contractului
de inchiriere nr.870/01 .02.2011 incheiat cu CaUinetut individual de avocaturd
"Florentin Sterie".
Proiectul a fost avizat de comisia de specialitate nr.2 ftrdamendamente.
Supus aprobdrii, proiectul de hotarAre este adoptat cu unanimitate de voturi.
Se analizeazd, punctul 13 al ordinii de zi care se referd la preiungirea termenului
contractului de inchiriere nr.870/0 1.02.201 I incheiat cu S.C. Didvet Com Serv SRL.
Proiectul a fost avizat de comisia de specialitate nr.2 frrd.amendamente.
Supus aprobdrii, proiectul de hotdrAre este adoptat cu unanimitate de voturi.
Punctul 14 al ordinii de zi se referd la completarea HCL nr"98/2019 privind
stabilirea impozitelor qi taxelor locale qi a altor taxe asimilate acestora, pentru
anul
fiscal 2020.
Proiectul a fost avizat de comisia de specialitate nr.1 f6rd amendamente.
Supus aprobdrii, proiectul de hotar6re este adoptat cu unanimitate de voturi.
[-a punctul 15 al ordinii de zi se afl6 proiectul de hotdr6re privind aprobarea
unor
mdsuri fiscal-bugetare la nivelul oraqului Plopeni conform prevederilor OUG
w.2912020.
Proiectul a fost avizat de comisia de specialitate nr.1 fdrd amendamente.
Supus aprobdrii, proiectul de hotirAre este adoptat cu unanimitate de voturi.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi, diverse, intrebdri, interpelari.
D-l consilier $tirbu Gheorghe considerd cd acest an va fi foarte greu din punct de
vedere financiar, datoritA pandemiei cu Covid 19 qi propune ca cheltuielile
sd se facd
numai pentru ce este stric necesar, altfel se va ajunge .u lu sfhrqirul anului
sd nu mai
fie bani pentru salariile angajalilor din primirie.
D-l preqedinte de qedinla declard inchise lucrdrile gedinlei.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Constantin tIMpAU
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