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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 29 mai 2020, ora 10:00. La ședință 

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

consilieri Moise Nicolae-Mircea și Kurek Francisc. 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. 119 din 22 mai 

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 3 iunie 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 30 aprilie 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 aprobarea unor sume, reprezentând forme de 

sprijin financiar de la bugetul local al comunei Plopis, pentru unitatile de cult 

apartinand cultelor religioase recunoscute din România, din comuna Plopiș. 

           2. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și 

derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru derularea măsurilor educative 

la nivel local. 

           3. Proiect de hotărâre privind revizuirea și aprobarea Regulamentului de 

Organizare si Functionare a CL Plopiș. 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de prestări servicii 

financiar contabile înregistrat sub nr.2236 din 15.05.2020. 
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 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor impozabile, impozitele și 

taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în comuna 

Plopiș, pentru anul 2021. 

 6. Prezentarea listei cu bunurile propuse care alcătuiesc domeniul public al 

unităţii administrativ-teritoriale Comuna Plopiș, actualizată la 29 mai 2020. 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei. 

 8.Prezentarea raportului primarului privind starea economică, socială și de 

mediu a unității administrativ-teritoriale în anul 2019 și acțiuni propuse în anul 

2020. 

            9. Diverse. 

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

 

 Președinte de ședință ales într-o sedință anterioară este dl Lupău Dumitru, care 

preia lucrările ședinței. 

 Dl primar propune președintelui de ședință  să înceapă lucrările cu punctele 7 

si 4 ale ordinii de zi și anume, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii 

bugetului local al comunei. 

 D-nii consilieri sunt de acord, astfel că președintele de ședință, dl. Lupău 

Dumitru prezintă proiectul de hotărâre: 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local al 
comunei. 

 -se dă cuvântul d-nei contabil Molnar Cristina, contabilul primăriei, care 

explică d-lor consilieri propunerile prezentate în proiectul de hotărâre.  

 -dl primar: 14 mii de lei reprezintă amenda primită de la Garda de Mediu, 

pentru nisipul dus de la carieră, recuperați de la primar, sunt propuși pentru 

investiții, suma de 5000 lei propusi pentru avizări modernizare artere rutiere Plopiș 

si Iaz pe lungimea de 7 km. Avem informatii ca s-ar putea relua PNDL III cu 

investitii depuse in 2017 -2018, care nu au fost finantate, situatie in care ne aflam cu 

aceste drumuri si 2 poduri (Sutoai si Gavriluta); 17 mii lei sunt sume recuperate din 

concedii medicale.       

 Avem probleme la salubritate; ultima factura a fost de 6 mii lei pt ca sunt luni 

cand vin de trei ori intr-o luna. Deasemenea cei de la electrica vin la citit contoarele, 

dar in unele situatii acest lucru se face o data la sase luni si bineinteles ca peste un 

anumit numar de kw, tariful este altul.  

 Președintele de ședință, dl Lupău Dumitru supune la vot proiectul de hotărâre 

initiat de către dl. primar și se adoptă HCL Plopiș nr.30/29.05.2020 cu 9 voturi 

“pentru” si 2 abțineri (Pișek și Iuhaniac). 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de prestări servicii 

financiar contabile înregistrat sub nr.2236 din 15.05.2020. 

Dl primar: intr-o sedinta anterioară m-ati intrebat ce se va întâmpla cu postul 

de contabil. Ca primar am nevoie cu oameni cu experiență pe acest compartiment. 

Am căutat ca pe perioada pe care d-na Bode Paula va fi în concediu pentru creșterea 

copilului, cineva cu experiență să ducă la îndeplinire munca de contabil, chiar dacă 
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în acest compartiment avem o persoană angajată. Am încheiat un proiect de prestări-

servicii contabile cu Molnar Cristina PFA, pe care il supun atentiei dumneavoastră. 

Onorariul este de 5000 lei, sumă din care dânsa își plăteste contributiile. Am calculat 

suma contractului de prestări servicii anterior, din care am scăzut salariul 

consilierului debutant.  

Dl Lupău Dumitru întreabă care sunt atribuțiile celor două persoane care 

lucrează în compartimentul contabilitate.  

Dl primar: d-na Moisi Adriana are în atribuții receptiile, partea de resurse 

umane: pontaje, state de plată, concedii medicale, centralizatoare, cam tot ceea ce 

tine de angajati, inclusive asistenti personali iar Cristina se ocupă de tot ceeea ce 

inseamna executia bugetului.  

- se supune la vot proiectul de hotărâre initiat de către dl. primar și se adoptă 

HCL Plopiș nr.28/29.05.2020 cu unanimitate de voturi. 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor sume, reprezentând forme 

de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Plopis, pentru unitatile de 

cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, din comuna Plopiș 
 Dl primar: s-a desfasurat procedura stabilită prin regulamentul aprobat de 

către dumneavoastră. Au fost depuse cinci solicitări, fiecare pentru suma de 10 mii 

lei, pentru următoarele investitii: 

 -Parohia ortodoxă Plopiș- inlocuire geamuri biserică; 

 -Parohia greco-catolică Plopiș: înlocuire ferestre biserică; 

 -Parohia ortodoxă Iaz- continuare lucrări extindere Casă tip familiar nr. 1 Iaz; 

 -Parohia greco-catolică Iaz: sistem automatizat clopote; 

 -Parohia romano-catolică Făgetu: altar în aer liber pe schelet metalic. 

 Dumneavoastră, dacă sunteti de acord, veti aproba sumele respective, iar banii 

nu se transferă decât în momentul în care se face recepția lucrărilor, la care vor 

participa si reprezentanti ai consiliului local.  

 Dl Gale Cornel: era vorba de o amenajare a parcului din fața școlii. Ne puteti 

spune ceva în acest sens? 

 Dl primar: stiți bine că terenul respectiv este proprietatea bisericii greco-

catolice Plopiș. Ar trebui incheiat un contract de cesiune. Biserica să pună la 

dispoziția primăriei terenul, cu acordul forurilor superioare ale dânsilor, iar d-

voastră, consiliul local să adoptati o hotărâre de acceptare. Pt ceea ce se doreste 

acolo, procedurile de avizare pentru un monument dureaza aprox un an, așa că este 

de durată. 

 Dacă se dorește doar lucrări de întreținere, suținem și noi.  

 Lupou Ana: avem norocul să avem toate instituțiile grupate în centrul 

localității și ar fi păcat să nu se amenajeze și parcul. 

 - se supune la vot proiectul de hotărâre initiat de către dl. primar și se adoptă 

HCL Plopiș nr.25/29.05.2020 cu unanimitate de voturi. 

 



 

Pag 4 din 5 

 

 2. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și 

derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru derularea măsurilor 

educative la nivel local. 

 -se înscrie la cuvânt dl Criste Victor, director Școala Gimnazială Plopiș, care 

prezintă membrilor consiliului local procedurile de atribuire a contractelor pentru 

achizitia produselor aferente programului si a contractelor de prestari servicii pentru 

derularea măsurilor educative la nivel local-Programul în scoli al României în 

perioada 2017-2023. 

 În urma discuțiilor, se supune la vot proiectul de hotărâre initiat de către dl. 

primar și se adoptă cu unanimitate de voturi HCL Plopiș nr.26/29.05.2020 privind 

neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor pentru derularea măsurilor educative la nivel local . 

 3. Proiect de hotărâre privind revizuirea și aprobarea Regulamentului de 

Organizare si Functionare a CL Plopiș. 
 - prezintă secretarul general al comunei, dl Pop Ovidiu; ca noutăți față de ceea 

ce prevedea vechiul ROF, sunt modalitățile de convocare a membrilor consiliului 

local, care constau în mijloace electronice, iar legat de plata indemnizatiei de 

ședință, aceasta se face numai în cazul consilierul local care participă la şedinţele 

ordinare ori la şedinţele extraordinare ale consiliului local şi ale comisiilor de 

specialitate. 

 Validarea consilierilor locali se face prin instanță. 

 Dl primar atrage atenția asupra unor aspecte legat de absența consilierilor de la 

mai multe sedinte ordinare consecutive, fapt ce poate duce la incetarea mandatului. 

După câteva discuții purtate pe marginea proiectului de hotărâre, președintele de 

ședință supune la vot și se adoptă cu unanimitate de voturi HCL Plopiș 

nr.27/29.05.2020 privind revizuirea și aprobarea Regulamentului de Organizare si 

Functionare a CL Plopiș, în forma propusă în proiectul de hotărâre. 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor impozabile, impozitele 

și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în 

comuna Plopiș, pentru anul 2021 
 Dl primar: procentul de 3,8 %, indicele de inflatie din anul 2019, se aplică 

începând de anul viitor la ceea ce se plătește anul acesta, urmând ca la sfârsitul 

anului sa adoptăm o hotărâre cu tabloul valorilor pentru 2021.   

 La un moment dat o sa vin cu o propunere de aprobare a unei proceduri prin 

care să putem tranforma amenzile neplătite în muncă în folosul comunității. Cred că 

ar fi și în interesul celor care nu pot plăti sumele respective.  

 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea valorilor impozabile, 

impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile 

aplicabile în comuna Plopiș, pentru anul 2021 si se aprobă cu unanimitate de voturi 

HCL 28/29.05.2020.  
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 6. Prezentarea listei cu bunurile propuse care alcătuiesc domeniul public 

al unităţii administrativ-teritoriale Comuna Plopiș, actualizată la 29 mai 2020. 

 Dl primar: am încercat ca tot ceea ce avem în domeniul public al unității 

administrativ teritorioale din 1999 incoace, să strângem intr-un singur inventar. 

Conform prevederilor OUG 57/2019, privind Codul adminstrativ, proiectul hotărârii 

privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii 

administrativ-teritoriale , impreuna cu declaratia secretarului general al comunei și 

actele doveditoare ale dreptului de proprietate, se comunică şi ministerului cu 

atribuţii în domeniul administraţiei publice, urmand ca hotărârea consiliului local să 

fie una de însușire. 

 Am lucrat la acest inventar, le avem in format electronic, iar ideea mea a fost 

sa vi le prezint si dumneavoastră, tocmai ca cei care sunteți interesați să veniți și să 

le discutăm împreună, nu să adoptăm azi o hotărâre în acest sens.  

 Sunt unele bunuri, care in acest moment se află in inventarul domeniului 

privat al comunei, desi,  conf.OUG 57 ar trebui să fie in domeniul public (ex: 

padurea comunei).  

 Deasemenea, clădirile trebuie să figureze toate în domeniul public, nu în cel 

privat.  

 Mai există multe drumuri în Făgetu, care în momentul de față nu sunt cuprinse 

în domeniul public al comunei.  

 8.Prezentarea raportului primarului privind starea economică, socială și 

de mediu a unității administrativ-teritoriale în anul 2019 și acțiuni propuse în 
anul 2020. 

 -dl primar prezintă d-lor consilieri raportului primarului privind starea 

economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale în anul 2019 și 

acțiuni propuse în anul 2020. 

 După prezentarea acestuia, secretarul general al comunei, dl Pop Ovidiu 

prezintă d-lor consilieri adresa Institutiei Prefectului-Judetul Sălaj 

nr.4170/04.05.2020, prin care prin care solicită ca rapoartele aleșilor locali, 

întocmite pentru anul precedent să fie comunicate instituției prefectului . Se 

stabilește ca până la următoarea ședință de consiliu d-nii consilieri să pună la 

dispoziția secretarului comunei respectivele rapoarte pentru a putea fi transmise 

institutiei prefectului.  

 Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele sedintei declară închise 

lucrările ședinței. 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   SECRETAR GENERAL 

LUPĂU DUMITRU    POP OVIDIU-ADRIAN 


