
Proces verbal 
 

 incheiat azi 03.07.2014  in sedinta ordinara  a Consiliului Local al comunei Plenita 
 
 

 La sedinta participa toti consilierii in functie.  
 Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare: Unanimitate! 
 Se da citire ordinii de zi. Se supune la vot.  Ordinea de zi se aproba cu unanimitate de voturi. 

Primul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de 
venituri si cheltuieli al comunei Plenita. Se da citire referatului si proiectului de hotarare. I se da 
cuvantul d-lui primar care explica pe larg  necesitatea acestei rectificari si totodata neajunsurile 
financiare cu care se confrunta bugetul local datorate  in special de slaba colectare in aceasta perioada. 
Nefiind obiectii se supune la vot: Unanimitate. 

 Punctul doi al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii art.1 
la HCL Plenita nr.18 din 30.07.2012 privind aprobarea unei dezmembrari. Se  da citire referarului, 
proiectului de hotarare insotit de HCL Plenita 18/2012. Nefiind obiectii se supune la proiectul de 
hotarare. Cine este pentru? Cu unanimitate se aproba indreptarea erorii strecurate in HCL Plenita 
nr.18/2012. 

Al treilea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind mandatarea 
reprezentantului legal de a sustine si vota in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara “Oltenia”  aprobarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si 
de canalizare care urmeaza sa fie aplicate de catre SC Compania de Apa Oltenia SA pentru intreaga arie 
de operare, incepand cu data de 01.07.2014, conform avizului ANRSCUP nr. 212421 din 11.06.2014. 
Se da citire referatului adresei C.A.O. si proiectului de hotarare. Se supune  la vot: Este aprobat cu 
unanimitate de voturi. 

Punctul patru al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea  Studiul de 
Fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru proiectul de investitie de interes local  “Extindere 
Retea de Canalizare Menajera in satul Plenita din comuna Plenita”. Se da citire referatului proiectului 
de hotarare insotit de anexa ce cuprinde SF si devizul general estimativ. Se arata in continuare ca 
realizarea acestui SF a fost aprobat prin HCL Plenita nr. 14/2012. Este salutata aceasta initiativa si 
adoptata cu unanimitate de voturi. 

Ultimul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea  Studiul de 
Fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru proiectul de investitie de interes local  “Modernizare 
drumuri de interes local in satele Plenita si Castrele Traiane din comuna Plenita, judetul Dolj”. Se da 
citire referatului proiectului de hotarare insotit de anexa ce cuprinde SF si devizul general estimativ. Se 
arata in continuare ca realizarea acestui SF a fost aprobat prin HCL Plenita nr. 15/2012. Supus la vot 
este adoptat cu unanimitate de voturi. 

Nemaifiind  probleme de dezbatut se declara inchise lucrarile sedintei. 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
 
  PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                       SECRETAR, 
                      MOCIOFLEACA VIORICA                                                     Adrian Marian 


