
Proces verbal 
 incheiat azi 11.04.2016  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 completata cu proiectul de hotarare privind modificarea HCL 
nr. 59/2015 privind impozitele si taxele locale pe anul 2016 si solicitarea ACMRR –Filiala 
Plenita de a inmana diplome consilierilor locali. Se supune  la vot. Se aproba cu unanimitate 
de voturi. 
 I se da posibilitatea d-lui Munteanu Jean presedintele ACMRR –Filiala Plenita sa 
inmaneze diplomele mentionate. 
 Primul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea 
exercitiului bugetar si situatiile financiare la 31.12.2015. Se da citire referatului. In continuare 
dl presedinte da citire proiectului de hotarare insotit de anexa. Se supune la vot proiectul de 
hotarare. Cine este pentru? Unanimitate! 
 Al doileal punct al ordinii de zi este proiectul de hotarare privind aprobarea 
achizitionarii a doua tunuri dezafectate de la MApN. Se da citire expunerii de motive si 
proiectului de hotarare.  Se supune la vot proiectul de hotarare. Cu 11 voturi pentru si doua 
impotriva proiectul a fost adoptat. 
 Al treilea  punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare  privind acordarea 
unui ajutor de urgenta pentru aducerea din Danemarca in tara a d-lui Gugustea Florin, 
domiciliat  in satul Castrele Traiane, comuna Plenita, judetul Dolj, bolnav de cancer in ultimul 
stadiu.  Se  da citire referatului si proiectului de hotarare. Se supune la vot. Unanimitate! 
 Al patrulea  punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare  privind aprobarea 
organizarii sarbatorii Bujorului din Padurea Plenita. Se da citire referatului si proiectului de 
hotarare. Au loc discutii pe tema datei organizarii in functie de evolutia florala a rezervatiei. 
In continuare dl consilier Pleniceanu intreaba care este destinatia alocarii sumei de 6000 lei. 
            - Dl. Primar: Banii sunt alocat pentru formatiile muzicale ce vor evolua pe scena 
amplasata de noi.  
Se supune la vot  proiectul de hotarare. Cine este pentru? Cu 9 voturi pentru si 3 impotriva 
proiectul a fost adoptat. Dl. consilier Pleniceanu solicita sa fie consemnat faptul ca nu este de 
acord  cu suma alocata si nu cu organizarea evenimentului. Dl secretar ii comunica faptul ca 
votul dumnealui a fost contabilizat la „impotriva”. 
 Punctul cinci al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind insusirea 
Protocolului de Colaborare cu SC Salubritatea Craioava avand obiect gestionarea populatiei 
canine pe teritoriul administrativ al comunei Plenita. Se da citire adresei liceului din localitate, 
referatului si proiectului de hotarare. Se supune la vot proiectul de hotarare. Cine este pentru? 
Unanimitate! 
 Punctul sase  al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind organizarea 
sarbatorilor pascale la Plenita prin acordarea unui cozonac pentru toate familiile/persoane 
singure cu venituri reduse din localitate. Se da citire referatului si proiectului de hotarare.  
- Dl. consilier Pleniceanu: acest proiect de hotarare  are scop electoral; 
- Dl consiler Barbu: Se cheltuiesc bani pentru anumite activitati si noi nu stim. 
 In continuare se trece la vot la vot: Cine este pentru?  Cu 9 voturi pentru si 3 impotriva 
proiectul de hotarare a fost adoptat.  
 Ultimul punct  al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind modificarea  
HCL Plenita  nr.59/2015 pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016.  Se  da 
citire referatului si proiectului de hotarare. Se supune la vot. Unanimitate! 
 Nemaifiind  probleme de dezbatut se declara inchise lucrarile sedintei. 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 



  PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                       SECRETAR,                       
   Gurita Constantin           Adrian Marian 
 


