ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASI]L PLOPENI
CONSILIUL LOCAL

al

PROCES _ VERBAL

gedinfei extraordinare

a Consiliului Local al oragului Plopeni din

data

de 09 martie 2020

Incheiat astdzi,09 martie 2020, in gedinla extraordinard a Consiliului Local al
oraqului Plopeni. Convocarea consilierilor locali s-a fEcut prin Dispozilia nr.116 din
05.03.2020 a Primarului oraqului Plopeni, iar invitaliala qedinla s-a fEcut in scris, cu
5 zile inainte de data qedinlei si a cuprins data, ora, locul qi ordinea de zi a qedin{ei.
Sunt prezenli 11 consilieri din totalul consilierilor locali in funclie. Lipsesc domnii
consilieri: Furtund Octavian, Petre Marius, Turtoi Octavian qi Nedelcu Viorel. La
qedin{a participd, de asemenea, primarul oraqului Plopeni, secretarul general al
oragului Plopeni, funclionari din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
oraqului Plopeni.
D-l preqedinte de qedinla supune aprobdrii ordinea de zi:
1. Proiect de hotdr6re privind aprobarea figei postului pentru Directorul executiv
al Clubului Sportiv Ordgenesc Plopeni - iniliator, Primarul oragului Plopeni; referat de
aprobare al Primarului oragului Plopeni; raport al Clubului Sportiv Ordsenesc Plopeni ;
avrz al Comisiei de specialitate nr.3;
2. Proiect de hotdrdre privind incetarea contractului de mandat al d-lui Huza
$tefan Octavian, administrator al S.C. Servicii Edilitare Plopeni SRL qi numire&, po
perioadd determinatd, a unui nou administrator al S.C. Servicii Edilitare Plopeni SRL iniliator, Primarul oraEului Plopeni; referat de aprobare al Primarului oraqului Plopeni;
raport al viceprimarului oraqului Plopeni ; ayLZ al Comisiei de specialitate nr.1;
3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea atribuirii contractului de delegare de
gestiune pentru "servicii dezinfecJie, dezinseclie qi deratizare" $i a tarifelor aferente
executdrii acestor servicii - inifiator, Primarul oraEului Plopeni; referat de aprobare al
Primarului oragului Plopeni; raport al consilierului achizilii publice ; aviz al Comisiei
de specialitate nr.1;
Ordinea de zi este aprobatd cu unanimitate de voturi.
Se prezintd primul punct al ordinii de zi care se referd la aprobarea figei postului
pentru Directorul executiv al clubului Sportiv ordqenesc plopeni.
Secretarul oraqului Plopeni informeazd consiliul cd pentru a se demara
procedura de organizare a concursului pentru ocuparea postului de Director executiv al
clubului Sportiv oriqenesc Plopeni trebuie aprobatd fiqa postului.
Supus aprobdrii, proiectul de hotirAre este adoptat cu unanimitate de voturi.
Punctul 2 al ordinii de zi se referd la incetarea contractului de mandat al d-lui
Huza $tefan Octavian, administrator al S.C. Servicii Edilitare Plopeni SRL qi numirea,
pe perioada determinatl,, a unui nou administrator al S.C. Servicii Edilitare Plopeni
SRL.

D-l primar aduce la cunoqtinla ca d-l Huza $tefan Octavian a fost numit director

la S'C. UMPlopeni SA iar pdnd la parcurgerea procedurilor conform prevederilor OUG
nr.l09l20ll se va numi, pe o perioadi determinatd de 4 luni, un administrator in
persoane d-lui Radu Perpelea deoarece societatea trebuie si func{ioLeze.
Supus aprobdrii, proiectul de hotdrire este adoptat cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi se afl5 Proiect de hotdr6re privind aprobarea atribuirii
contractului de delegare de gestiune pentru "servicii dezinfeclie, dezinseclie gi
deratizare" $i a tarifelor aferente executd.rii acestor servicii
D-l primar informeazd consiliul ca aceste servicii se vor executa pentru cl6dirile
9i terenurile instituliilor publice din subordinea Consiliuiui Local al oraqului plopeni,
parcuri , spalii verzi aga cum rezultd,din anex6.
Supus aprobdrii, proiectul de hot[r6re este adoptat cu unanimitate de voturi.
D-l pregedinte de qedinla declard inchise lucrdrile gedinlei.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
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