
Proces verbal 
 
 

al sedintei ordinare din data de 09.02.2011. 
 
 
 
 
 

La sedinta participa toti consilierii in functie. 
Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. Se aproba cu unanimitate 

de voturi. 
Se da citire ordinii de zi  completata cu proiectul de hotarare privind modificarea 

HCL nr.40/2010. Se supune la vot: Se aproba cu unanimitate de voturi. 
Primul  punc t de pe ordinea de zi il constituie  pr oiectul de hotarare privind 

aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al comunei Plenita, 
judetul Dolj,  pe anul 2011. Se da citire referatului nr.7124 din 04.02.2011, intocmit in 
acest sens si proiectului de hotarare insotit de anexele 1-3.  

I se da cuvantul d-lui primar care explica pe larg ordonarea sumelelor pe capitole 
si articole bugetare, aratand ca putinii bani de anul acesta au fost ordonati in buget, astfel 
incat, sa se poata  f unctiona in conditii normale pana undeva in trimestrul IV. Nefiind 
obiectii se trece la  vot :  Cu unanimitate de voturi proiectul de buget a fost adoptat in 
varianta propusa de catre ordonatorul de credite. 

Al doilea punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiect de hotarare privind 
aprobarea Planului de actiuni/lucrari ce se vor desfasura in anul 2011 c u persoanele 
beneficiare de prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificata 
si completata prin Legea nr. 276/2010. Se da citire referatului intocmit de catre 
responsabilul cu aplicarea prevederilor legilor privind asistenta sociala si  proiectului de 
hotarare. Se supune la vot: Se aproba cu unanimitate de voturi. 

Ultimul punct de pe ordinea de zi il  constituie modoficarea HCL 40/2010 urmare 
a referatului de legalitate nefavorabil. Se da citire proiectului de hotarare pentru 
modificare, se supune la vot. Unanimitate. 

Nemaifiind probleme de discutat se declara inchise lucrarile sedintei. 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
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