
Proces verbal 
Incheiat azi 11.04.2013 

 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. 

 Dl presedinte da citire ordinii de zi. Se supune la vot ordinea de zi.  Se aproba cu 
unanimitate de voturi. 
 Primul punct inscris pe ordinea de zi: Proiectul de hotarare privind aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013. Se da citire referatelor intocmite de 
compartimentul financiar –contabil, adreselor Consiliului Judetean Dolj si ale D.G.F.P. 
Dolj precum si proiectului de hotarare. I se da cuvantul domnului primar care explica pe 
larg modul de ordonare si de utilizare a resurselor financiare in cadrul acestui exercitiu 
bugetar aratand in continuare ca bugetul pe anul 2013, fata de anul 2012, este diminuat cu 
circa 15%. 
 Dl. consilier Pleniceanu Nicolae intreaba daca au fost alocati bani pentru 
functionarea echipei de fotbal din localitate: raspunsul este afirmativ. Nefiind obiectii se 
supune la vot. Cine este pentru? Cu unanimitate de voturi  poiectul de hotarare a fost 
adoptat. 
Punctul doi: Proiect de hoarare privind aprobarea decontarii contravalorii navetei cadrelor 
didactice de la Liceul Tehnologic  „C.N. Plopsor” din comuna Plenita, judetul Dolj 
pentru luna februarie 2013. Se da citire referatului  si proiectului de hotarare. Se supune 
la vot: Cu unanimitate de voturi  poiectul de hotarare a fost adoptat.  
 Punctul trei de pe ordinea de zi in reprezinta proiectul de hotarare privind 
aprobarea Statutului comunei Plenita. Se da citire expunerii de motive si proiectului de 
hotarare. Domnul primar arata necesitatea acestui demers. Se supune la vot: Unanimitate. 

Punctul patru de pe ordinea de zi in reprezinta proiectul de hotarare privind 
modificare Hotararii Consiliului Local Plenita nr. 15/1999 in sensul ca se solicita 
aprobarea includerii respectiv excluderii unor bunuri din/in inventarul domeniului public 
al comunei Plenita conform anexelor 1 si 2 la proiectul de. Se da citire raportului intocmit 
in acest sens si proiectului de hotarare. Dl. primar arata ca urmare a implementarii “ 
Proiect Integrat Comuna Plenita” au rezultat alimentarea cu apa, canalizarea, Centrul 
social, modernizarea Caminului Cultural si asfaltarea unor strazi, toate in satul Castrele 
Traiane. Aceste bunuri trebuie incluse in inventarul domeniului public al localitatii. De 
asemenea unele bunuri ce figureaza in acelasi inventar trebuie excluse intrucat acestea nu 
au exista si nu au functionat din anii 90’. Se supune la vot. Unanimitate. 

Punctul cinci de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea includerii 
unui teren in domeniul privat al comunei si inchiririerea acestuia in vederea realizarii 
unei statii GPL Se da citire raportului. Pentru urgentarea procedurilor cerute de lege se 
solicita introducerea unui articol prin care sa se aprobe si inchirierea terenului respectiv. 
Se da citire proiectului de hotarare completat. Se supune la vot. Cine este pentru?  
Unanimitate!  

Ultimul punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de horarare privind 
aprobarea  conferirii titlului de “CETATEAN DE ONOARE POST-MORTEM” al 



comunei Plenita, judetul Dolj, pentru defunctul  VARODIN DUMITRU – Maistru militar 
principal. Se da citire adresei Asociatiei Nationale a Cadrelor Militare in Rezarva si in 
Retragere – Sucursala Plenita si proiectuluide hotarare. Se supune la vot. Cu unanimitate 
de voturi  poiectul de hotarare a fost adoptat. 

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

               Gologan Viorel                                                                 Adrian Marian 
 


