
Proces verbal 
 
 

 incheiat azi 05.12.2014  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, completata cu un proiect de hotarare privind 
mandatarea reprezentantul Consiliului Locala comunei Plenita, domnul 
Calafeteanu Mihai Puiu – primarul comunei Plenita,  pentru a sustine si vota 
în Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia 
reactualizarea Regulamentului serviciilor de alimentare cu apa si de 
canalizare asigurate de S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., precum si 
aprobarea cotizatiei anuale a comunei Plenita in cuantum de 0,70 
lei/an/locuitor. 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 
aprobarea rectificarea bugetului pentru trimestrul IV – 2014 necesara platii 
drepturilor salariale aferente lunii noiembrie pentru personalul din 
invatamantul preuniversitar de stat, conform referatului inregistrat sub nr. 
13353 din 27.11.2014. Domnul presedinte de sedinta da citire referarului, 
proiectului de hotarare insotit de documentele DRGP Dolj. Nefiind obiectii 
se supune la proiectul de hotarare. Cine este pentru? Unanimitate. 

Puctul doi si ultimul al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare 
privind mandatarea reprezentantul Consiliului Locala comunei Plenita, 
domnul Calafeteanu Mihai Puiu – primarul comunei Plenita,  pentru a 
sustine si vota în Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Oltenia reactualizarea Regulamentului serviciilor de 
alimentare cu apa si de canalizare asigurate de S.C. Compania de Apa 
Oltenia S.A., precum si aprobarea cotizatiei anuale a comunei Plenita in 
cuantum de 0,70 lei/an/. Se da citire adresei companiei  si proiectului de 
hotarare. Se supune la vot: Este aprobata 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, 
          Blejdea Ion Alin                                                  Adrian Marian 


