
Proces verbal 

Incheiat azi  13.03.2017 in sedinta extraordinara 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: Se aproba cu unanuimitate. 

 Primul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii  „Dotare cu echipamente si mobilier specific didactic si de laborator 

a Liceului Tehnologic Constantin Nicolaescu Plopsor”, in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul 

Programului National de Dezvoltare Locala. Se arata ca vor fi dotate laboratoarele de  Se da citire notei de 

fundamentare si proiectului de hotarare insotit de anexa. Se ia act de avizele comisiilor de specialitate.  
 Dl. consilier Panait: De ce nu este inclusa si sala de sport? 

 Dl. primar: O vom include cu alta ocazie. 

 Dl. consilier Barbu: Noi investim si in scoala ploua. La scoala din Poiana se cultiva produse agricole 
iar elevii nu au o baza sportiva, pasc vitele oamenilor pe aceasta. 

 Dl primar: Toate aceste aspecte vor fi remediate.  

  Se supune la vot proiectul de hotarare: Unanimitate. 
 Al doileal punct al ordinii de zi este proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investitii  „Dotare cu echipamente medicale si alte categorii de echipamente si 

dotari independente pentru Centrul de Permanenta”, in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul 

Programului National de Dezvoltare Locala organizarea pazei comunale pe teritoriul administrativ al comunei 
Plenita. Se da citire notei de fundamentare si proiectului de hotarare insotit de anexa. Se ia act de avizul 

comisiei de specialitate.  

 Dl. consilier Panait: Este necesar achizionarea unui cantar pentru nou nascuti? 
 D-na  consilier Mociofleaca  explica aceasta necesitate. 

 Dl. consilier Pleniceanu: Pentru ce ne trebuie fotoliu .......? 

 Inainte de a se trece la vot secretarul comunei  atrage atentia d-nei consilier Mociofleaca sa nu 

participe la votare acestui proiect intrucat detine si calitatea de coordonaror al Centrului de permanenta 
Plenita. 

  Se supune la vot proiectul de hotarare. Din cei 12 consilieri participanti la vot au votat pentru 8 si 4  

impotriva. Cu majoritatea voturilor consilierilor in functie  proiectul afost adoptat.  
 Punctul trei al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare  privind aprobarea aproba indicatorii 

tehnico-economici pentru obiectivul de investitii  „ REABILITARE SI EXTINDERE SCOALA 

GIMNAZIALA PLENITA-  Local 2 Scoala cu clasele I- IV Poiana”, in vederea includerii si finantarii 
investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala. Se da citire notei de fundamentare si 

proiectului de hotare insotit de anexa. Se ia act de avizul comisiei de specialitate.  

Nefiind discutii se trece la vot: Cu unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat. 

 Punctul patru al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare  privind aprobarea aproba indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii  „REABILITARE SI EXTINDERE PIATA, COMUNA 

PLENITA, JUDETUL DOLJ”, in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National de 

Dezvoltare Locala Se ia act de avizul comisiei de specialitate. Se supune la vot: Unanimitate. 
 Ultimul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare  privind aprobarea  indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investitii  „MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA  DE 

INTERES LOCAL IN COMUNA PLENITA, JUDETUL DOLJ”, in vederea includerii si finantarii investitiei 
in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala. Se da citire notei de fundamentare si proiectului de 

hotare insotit de anexa. Se ia act de avizul comisiei de specialitate.  

 - Dl consilier Pleniceanu: nu sunt de acord cu alegerea strazilor ceare vor face parte din proiect. 

Grupul nostru va vota impotriva. Se supune la vot: Cu noua voturi pentru si 4 impotriva proiectul afost 
adoptat.  

 Nemai fiind probleme inscrise pe ordinea de zi se declara inchise lucrarile sedintei. 

               
   Presedinte de sedinta,                                   Secretar, 

                       Dinuti Constantin                                                                                Adrian Marian 

 

 

 


