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 Încheiat în şedinţa ordinară din data de 29 iulie 2020, ora 14:00. 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. 129 din 23 iulie 

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 august 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 iunie 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 trecerii unor bunuri din domeniul 

privat al unităţii administrativ-teritoriale Comuna Plopiș în domeniul public al 

acesteia. 

           3. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea domeniului public al 

comunei Plopiș. 

           4. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități la plata impozitului 

anual pe clădiri sau a texei lunare pe clădiri în baza OUG 69/2020 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru 

instituirea unor măsuri fiscale. 

 5. Diverse   

 

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

 

 



 


