
Proces verbal 
reiesit din stenograma sedintei ordinare din data de 09.11.2009 

 
 

La sedinta participa toti consilierii in functie. 
Se da citire procesului  verbal al sedintei anterioare si se supune la 

vot. Se aproba cu unanimitate de voturi. 
Se da citire ordinii de zi completata cu solicitarea Grupului Scolar 

Industrial C.N.Plopsor din Plenita inregistrata cu nr.13083 din 09.11.2009. 
Se supune la vot. Se aproba cu unanimitate de voturi. 

Primul punct de pe  ordinea de zi il reprezinta: Proiect de hotarare 
privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2010. Se da citire 
referatului insotit de anexa intocmit de catre d-na Milovan Daniela – 
inspector financiar in cadrul aparatului de specialitate.  

Are cuvantul primarul comunei care  arata ca majorarile intervenite 
sunt urmare a aplicarii valorilor din HG nr.956/2009 si ca aceste nu vor fi 
majorate cu pana la 20% de catre consiliul local conform Codului fiscal, 
exceptie facand doar taxa pentru eliberarea certificatului de producator 
pentru care se propune o majorare cu procent maxim. 

Are cuvantul dl. Consilier Popa Mihai Ovidiu care propune 
micsorarea impozitului datorat de catre personele juridice, propunere ce nu a 
fost acceptata de catre ceilalti consilieri. Se supune la vot: Cu 14 voturi 
pentru si unul impotriva proiectul de hotarare privind taxele si impozitele 
locale pe anul 2010 a fost adoptat in forma propusa in anexa. 

 
Al doilea punct de ordinea de zi il reprezinta Proiectul de hotarare 

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009. Se da 
citire expunerii de motive, proiectului de hotarare si adresei D.G.F.P. Dolj 
nr.54227/2009. Se supune la vot. Se aproba cu cu unanimitate de voturi. 

Ultimul punct de ordinea de zi il reprezinta analiza solicitarii Grupului 
Scolar Industrial C.N.Plopsor din Plenita inregistrata cu nr.13083/2009.  

Se da citire solicitarii. Se propune drept membru in C.A. al liceului dl. 
consilier Cica Ilarion, profesor. Cu unanimitate de voturi dl. profesor Cica 
Ilarion este desemnat membru in C.A. al liceului din partea consil;iului 
local. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
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