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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 iunie 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 Pișek 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. 123 din 23 iunie 

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 2 iulie 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 29 mai 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 completarea domeniului public 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 alegerea președintelui de ședință. 

           4. Diverse. 

   

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

 

 Președinte de ședință a fost ales într-o sedință anterioară este dl Lupău 

Dumitru, care preia lucrările ședinței. 

 

 

 

http://www.primariaplopis.ro/
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1. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al comunei 

Plopiș. 
Dl primar: este vorba de actualizarea domeniului public pentru investițiile 

finalizate, “Reconstrucție Școala Gimnazială Iaz” , :“Lucrări de reparații si 

intretinere la sediul Primăriei comunei Plopiș”, “Lucrări de întreținere bază sportivă 

Școala Gimnazială Iaz” și “Lucrări de reparații pe suprafete întinse la teren sport 

Școala Gimnazială Plopiș”, prin aprobarea noilor valori rezultate în urma recepțiilor.  

Proiectul de hotărâre privind completarea domeniului public al comunei 

Plopiș se supune la vot si se adoptă în unanimitate HCL nr.31/29.06.2020. 

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

- raportul de specialitate se prezintă de secretarul general al comunei, dl Pop 

Ovidiu-Adrian, cu prezentarea obiecțiunilor venite din partea ANFP. Se propune 

aprobarea organigramei și statului de funcții sub o altă formă, fără a fi aduse 

modificări numărului de posturi.  

 Dl Lupău Dumitru aduce în discuție situația materială a unei familii din loc. 

Plopis, care ar necesita sprijin din partea autorităților locale, (fam.Brisc-Plopis 

nr.61). Le-am propus un ajutor din partea primăriei. 

 Dl primar: au fost mai multe rânduri în care această familie a fost ajutată de 

către primărie, sau în alte situații de către concetățeni, dar de fiecare dată s-a ajuns la 

refuzul acestora de a fi ajutați. Dânșii trebuie să vrea să fie ajutați. Pentru a se 

schimba gradul de încadrare în gradul de handicap, va trebui ca persoana respectivă 

să fie evaluată de un medic specialist și apoi transportată la comisia de evaluare. 

Dl Lupău: nu cred că va accepta să stea în spital internată.  

Dl primar: comisia de evaluare cred că se deplasează la solicitare în situații 

deosebite, dar în prealabil trebuie să fie evaluate de un specialist.  

Proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al 

aparatului de specialitate al primarului comunei Plopiș se supune la vot si se adoptă 

în unanimitate HCL nr.32/29.06.2020. 

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 

-dl Iuhaniac Ioan propune ca dl. Lupău Dumitru să rămână ales președinte de 

ședință pentru încă trei luni. Propunerea este supusă la vot și aprobată în 

unanimitate. Se adoptă în unanimitate HCL nr.33/29.06.2020. 

4. Diverse 
Dl Gale Cornel-Petru supune atenției consiliului local situatia gospodăriilor 

din zona “Pușcășești” care sunt frecvent afectate de scurgerile de apă care se adună 

după dealurile din zonă și propune ca pentru ședința viitoare să fie acceptat un plan 

întocmit de către dânsul pentru a prezenta în concret situația de acolo. 

Dl primar: sunt de acord cu ceea ce spuneți, dar mai avem situații chiar mai 

delicate in urma ploilor torențiale care au fost. De exemplu, drumul care duce în 

cătunul Ghirea a fost serios afectat și ar trebui reabilitat.  
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Dl Lupău Dumitru întreabă care este situația buldoexcavatorului? Dacă nu se 

poate repara propune să fie vândut și să se cumpere unul nou. Dl Criste Victor 

susține ideea d-lui Lupău, dar spune că trebuie ținut seama de alocarea de fonduri 

pentru așa ceva în bugetul inițial.  

Dl primar: îl putem propune pentru casare, dar nu dispunem în acest moment 

de fonduri pentru a fi achiziționat unul nou. Ar mai fi varianta achiziționării unuia 

nou pe fonduri obținute prin GAL. 

Dl Lupău Dumitru: a fost o solicitare pentru două pubele la cimitir din partea 

preoților, precum si o solicitare pentru piese de schimb la aducțiunea de apă-fântâna 

din Hurez. 

Nemaifiind alte probleme de discutat se declară închise lucrările ședinței de 

consiliu. 

 

  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   SECRETAR GENERAL 

LUPĂU DUMITRU    POP OVIDIU-ADRIAN 


