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 R O M Â N I A                                                                                      
 JUDEȚUL SĂLAJ 

                        
COMUNA PLOPIȘ  

CONSILIUL LOCAL  

    

 

 

  

 

 

PROCES  VERBAL 
 

 

 Încheiat în şedinţa ordinară din data de 30 aprilie 2020, ora 13:00. La ședință 

participă 9 consilieri locali din totalul din cei 11 în funcție. Lipsesc nemotivat d-nii 

consilieri Moise Nicolae-Mircea și Lupou Marioara. Din oficiu participă primarul şi 

secretarul general al comunei.  

 Şedinţa este statutară, sunt îndeplinite prevederile art. 137 alin. (1) din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Convocarea Consiliului Local s-a făcut prin Dispoziţia nr. 112 din 24 aprilie 

2020 cu respectarea prevederilor art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (3) lit. a) și 

alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 În conformitate cu prevederile art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, secretarul general al comunei supune spre aprobare cele 

consemnate în procesul verbal al ședinței anterioare.  

 Votează “pentru” toţi cei 9 consilieri locali prezenți, fără abţineri, fără voturi 

împotrivă. 

 În conformitate cu prevederile art. 138 alin. (17) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, până la data de 4 mai 2020, secretarul general al comunei va 

afișa la sediul primăriei şi va publica pe pagina de internet www.primariaplopis.ro o 

copie a procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 25 martie 2020. 

 Conform art. 135 alin. (7) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

ordinea de zi este prezentată de primarul comunei: 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Plopiș. 

           2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al 

aparatului de specialitate al primarului comunei Plopiș. 

           3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii 

patrimoniului comunei PLOPIȘ, județul SĂLAJ, pe anul 2019. 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea APV nr.1631330-SJ-108 emis de OS 

“Măgura” Șimleu Silvaniei. 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea APV nr.1631331-SJ-108 emis de OS 

“Măgura” Șimleu Silvaniei. 

            6. Diverse.   

 Ordinea de zi este supusă la vot și  aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

http://www.primariaplopis.ro/
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 Președinte de ședință ales într-o sedință anterioară este dl Lupău Dumitru, care 

preia lucrările ședinței. 

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei 
Dl primar: am primit 10 mii lei. Costurile pentru energie electrică la spatiile 

din administrarea primăriei, precum si pentru iluminatul public au crescut, asa că 

aceste sume au fost propuse a se folosi pentru plata acestor facturi. 

Deasemenea am redirectionat suma de 10 mii lei pentru realizarea unei 

imprejmuiri cu gard impotriva animalelor salbatice, pentru a proteja culturile 

cetatenilor, la propunerea d-lui consilier Lupău Dumitru. Vă mai propun sa alocăm 

20 de mii lei pentru a reabilita alimentarea cu apă în cătunul “Ghirea”, in 

comunitatea de romi. Am fost cu un specialist, care a confirmat faptul că este o 

direfentă de nivel de aprox.30 m, astfel încât apa să vină prin cădere. Santul va fi 

săpat de către beneficiari, cu ajutorul nostru.   

Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare initiat de către dl 

primar, adoptandu-se cu 8 voturi pentru si 1 abtinere (Pisek Francisc) HCL Plopis 

nr.20/30.04.2020. 

           2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de 
funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Plopiș. 

Dl primar: s-a desfasurat concursul pentru posturile din cadrul 

compartimentului contabilitate, impozite sit axe locale din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Plopis. In urma concursului, au fost ocupate cele 

două posturi, astfel că se impunea aprobarea organigramei in noua forma.  

Din cate stiu, una din ocupantele celor doua posturi, va intra in concediu 

pentru cresterea copilului. Avem varianta incheierii unui nou contract de prestări 

servicii pe perioada in care ocupanta postului are contractul de munca suspendat, 

variantă pe care o agreez.  

Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare initiat de către dl 

primar, adoptandu-se cu 7 voturi pentru si 2 abtineri (Pisek Francisc si Iuhaniac 

Ioan) HCL Plopis nr.21/30.04.2020. 

           3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii 

patrimoniului comunei PLOPIȘ, județul SĂLAJ, pe anul 2019. 

Dl primar: inventarierea anuală a patrimoniului se referă la tot cee ce este în 

administrarea CL si a primăriei, cuprinzând domeniul public si privat . 

Despre domeniul public se va discuta in conformitate cu prevederile OUG 

57/2019. Avem cladiri, de ex. Casa specialistului din Plopis (fostul sediu CAP) si 

punct sanitar Iaz, care in prezent sunt incluse in lista cu bunurile care apartin 

domeniului privat al UAT Comuna Plopis, lucru care nu este in regula.  

-se prezintă proiectul de hotărâre de către dl primar, după care se supune la vot 

și se adoptă cu 7 voturi pentru si 2 abtineri (Pisek Francisc si Iuhaniac Ioan) HCL 

Plopis nr.22/30.04.2020.  
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea APV nr.1631330-SJ-108 emis de 

OS “Măgura” Șimleu Silvaniei. 

-am initiat proiectul de hotarare pentru a acoperi necesarul de lemn de foc 

pentru primărie și unitățile din subordinea acesteia.  

 -se discută despre modalitatea de distribuire a lemnelor pentru cetățeni, după 

care se supune la vot și se adoptă cu unanimitate de voturi HCL 23/30.04.2020.   

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea APV nr.1631331-SJ-108 emis de 

OS “Măgura” Șimleu Silvaniei. 

-dl primar: am avut o solicitare din partea unităților de cult pentru lemn de 

lucru, mai ales din partea Parohiei romano-catolice Făgetu. Între timp și ceilalți 

preoți au mai venit cu solicitări, astfel că am căutat să găsim o soluție legală pentru a 

srijini cultele. Incercăm să-i ajutăm pe toți în aceeași măsură.  

APV pe care îl discutăm are cantitatea de 72 de mc din care 60 mc este lemn 

de lucru, pe care propun sa-l repartizăm maxim 10 mc pentru cei cu autorizatie de 

construire valabilă.  Am propus câte 5mc pentru fiecare parohie, pentru nevoi 

propria, cu suma de 100 lei/mc.Sperăm că de săptămâna viitoare se pot aduce.  

Pisek francisc: ce se intâmplă cu cantitățile care eventual nu vor fi cumpărate? 

Dl primar: o să vă prezint in consiliul local acest aspect, după care d-voastră 

veti hotărî cum se vor materializa.  

- se supune la vot și se adoptă cu unanimitate de voturi HCL 24/30.04.2020. 

Diverse 

-dl primar: sper ca până cel puțin în septembrie să nu mai vin in consiliul local 

cu aprobări de APV, pentru că primăria, unitățile din subordine, bisericile, scolile si 

celelalte institutii sunt aprovizionate cu lemn de foc.  

 Pentru gospodării avem disponibil cantități de aprox 110 bonuri. Dacă 

eventual se vor vinde până in luna iulie, o să vă anunt.  

Pentru finantarea unităților de cult, astăzi am făcut public anuntul pentru a se 

depune documentatia de către cei care doresc acest prijin din partea consiliului local. 

Am discutat cu preotii ca in termen de doua saptamâni să depună solicitările, ca pe 

urmă să se poată verifica eligibilitatea dosarelor de către o comisie pe care o voi 

numi prin dispoziție, iar pe urmă evaluarea dosarelor să poată fi făcută de către 

comisia de învățământ din cadrul consiliului local, în data de 22 mai, asa cum scrie 

in regulamentul aprobat de către dumneavoastră. Următorul pas va fi adoptarea de 

către dumneavoastră a hotărârii privind sprijinul financiar, în baza căreia se va 

incheia protocolul de finantare cu parohiile. Am discutat cu preotii pentru sume 

egale (10 mii lei pentru fiecare), cu conditia participării dânsilor cu procentul de 

10%.  

Dl primar: având în vedere situatia în care ne aflăm în această perioadă, tinând 

cont de respectarea măsurilor de limitare a răspândirii COVID 19, prin absenta 

copiilor la centrele de zi, am ramas pe stoc cu alimente perisabile, care propun a le 

valorifica inainte de termenul de expirare asa cum hotărâți dumneavoastră. Nu stiu o 

data la care se vor deschide aceste centre de zi. Noi le avem pe stoc in acest moment, 

si vă propun să le distribuim sub formă de pachete persoanelor vulnerabile, eventual 

celor mai in vârstă.  
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Toată această activitate va fi coordonată de compartimentul de asistență 

socială din cadrul aparatului de specialitate.  

Domnii consilieri sunt de acord cu propunerea d-lui primar. 

-dl primar: un alt aspect pe care doresc să vi-l aduc în atentie ar fi înregistrarea 

vehiculelor pe comună.În luna octombrie am primit o adresă din partea direcției de 

înmatriculări, prin care ni se comunică faptul că, înainte de adoptarea regulamentului 

pentru inregistrarea vehiculelor, să solicităm avizul direcției de la Zalău. S-a omis să 

se facă acest lucru, până acum, dar am avut situație când cineva a venit cu un atestat, 

pentru un vehicol pentru care a plătit RCA si pentru care știam că necesită 

înmatriculare, s-a dovedit că trebuie să-i dăm număr de înregistrare.  

 După o reanalizare atentă a situatiei, am ajuns la concluzia ca va trebui 

adoptata o hotarâre cu privire la aprobarea regulamentului. Va fi necesar ca pentru 

înregistrarea unui vehicol, să fie facută verificarea tehnică si mai apoi RCA. 

 Noi, in prezent, înregistrăm vehicolele din comună conform vechii proceduri. 

D-na Lupou Ana trage un semnal de alarmă față de atitudinea unor concetățeni 

care nu respectă mediul înconjurător.  

 

 

 

 

  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   SECRETAR GENERAL 

LUPĂU DUMITRU    POP OVIDIU-ADRIAN 


