
Proces verbal 
 

reiesit din stenograma sedintei ordinare din data de 15.12.2009 
 
 

La sedinta participa toti consilierii in functie. 
Se desemneaza un nou presedinte de sedinta in persoana d-lui 

consilier Gurita Constantin. 
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. Se supune la vot. Se aproba cu 

unanimitate de voturi. 
Primul punct de pe  ordinea de zi il reprezinta: Proiectul de hotarare 

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009. Se da 
citire expunerii de motive inregistrata cu nr.13415din 10.12.2009 si 
proiectului de hotarare. Se supune la vot. Se aproba  cu unanimitate de 
voturi. 

 
Al doilea punct de ordinea de zi il reprezinta analiza referatului 

inregistrat cu nr. 13469/15.12.2009 prin care asistentul social al comunei 
solicita acordarea sumei de 1000 lei pentru inmormantarea decedatei Voica 
Zenobia din comuna Plenita, judetul Dolj, fara familie si rude, persoana care 
a beneficiat de ajutor social.  

Se supune la vot. Se aproba  cu unanimitate de voturi. 
 
Al treilea punct de ordinea de zi il reprezinta analiza cererii 

inregistrata cu numarul 13239/19.11.2009 prin care dl. Al Stefanii Ion 
solicita drepturile acordate in baza Legii nr.341/2004- Legea recunostintei 
fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei 
romane din decembrie 1989; 

Cu unanimitate de voturi se aproba scutirea de la plata taxelor si 
impozitelor locale a domnului Al Stefanii Ion pentru  locuinta din proprietate 
si terenul aferent acesteia. 

 
Al patrulea punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de 

hotarare  privind  aprobarea delegarii de gestiune, prin concesiune, a 
serviciului public de salubrizare al localităţii Plenita, al caietului de sarcini si 
regulamentului. Are cuvantul domnul primar care da citire expunerii de 
motive, proiectului de hotarare si anexelor. 



Dupa insusire se supune la vot. Se aproba cu unanimitate de voturi. 
 
Ultimul punct de pe ordinea de zi il reprezinta analiza cererii 

inregistrata cu nr.12883 din 26.10.20099 depusa de catre SC DANCRI SRL 
Calafat cu nr. 31 din 26.10.2009. 

Cu unanimitate de voturi Consiliul Local al comunei Plenita a stabilit 
ca aceasta oportunitate sa fie analizata in luna martie 2010, data la care se va 
face si o analiza asupra rentabilitatii acestui contract, care expira la data de 
15.05.2010, pentru ambele parti.  

 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

 
 
 

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                SECRETAR, 
       Gurita Constantin                                         Adrian Marian 


