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 incheiat azi 04.03.2016  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. Se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Primul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea 
rectificarii bugetului local pe anul 2016. Dl. presedinte de sedinta da cuvantul d-lui primar 
care arata faptul ca acedasta rectificare se datoareaza repartizarii sumelor necesare acordarii 
tichetelor pentru gradinita. In continuare dl presedinte da citire proiectului de hotarare insotit 
de anexa. Se supune la proiectul de hotarare. Cine este pentru? Unanimitate! 
 Al doileal punct proiectul de hotarare privind aprobarea includerii in inventarul 
domeniului public al comunei Plenita a doaua terenuri si anume cel din curtea scolii generale 
sic el din fata primariei. Se da citire raportului, proiectului de hotarare si anexei.  Se supune la 
proiectul de hotarare. Cu unanimitate de voturi prpioectul a fost adoptat. 
 Al treilea  punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea 
Programului Anual al achizitiilor publice pentru anul 2016. Se da citire proiectului si anexei, 
se rata ca acesta este aclatuit in conformitate cu bugetul local si ca in functie de influientele 
bugetului local; acesta va fi ajustat. Se supune la proiectul de hotarare. Cine este pentru? 
Unanimitate! 
 Al patrulea  punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind acordarea 
unui ajutor de urgenta inmormantarea defunctului Julea Constantin, decedat la data de 
30.01.2016, cu ultimul domiciliu in comuna Plenita, judetul Dolj.Se da citire referatului si 
proiectului de hotarare. Se supune la proiectul de hotarare. Cine este pentru? Unanimitate! 
 Ultimul punct  al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind acordarea unui 
ajutor de urgenta inmormantarea defunctului Patru Ion, decedat la data de  05.02.2016, cu 
ultimul domiciliu in comuna Plenita, judetul Dolj.  Se  da citire referatului si proiectului de 
hotarare insotit de anexa. Se supune la vot. Unanimitate! 
 Nemaifiind  probleme de dezbatul se declara inchise lucrarile sedintei. 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
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