
Proces verbal 
al sedintei ordinare din data de 16.08.2011. 

 
 

La sedinta participa toti consilierii in functie. 
Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. 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 ordinea de zi  punct de pe ordinea de zi il constituie  proiectul de 

hotarare privind aprobarea valorii de investiei a proiectului „PROIECT INTEGRAT 
COMUNA PLENITA” in urma finalizarii procedurilor de achizitie publica, actualizare 
TVA si modificarii avansului. Se da citire expunerii de motive, notificarii nr. 18754 din 
09.08.2011, si proiectului de hotarare. 

Dl primar da explicatiile necesare. Nefiind obiectii  se supune  la vot: Cine este 
pentru?   Cu unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat. 

Al doilea punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind   
solicitarea  unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM  SA IFN in in vederea garantarii 
obligatiilor de plata a avansului de pana la 30% din fondurile nerambursabile pentru 
implementarea proiectului  „PROIECT INTEGRAT COMUNA PLENITA” in localitatea 
Plenita, judetul Dolj, in baza Contractului de finatare nerambursabila nr. C 
322040841700040/31.07.2009  in favoarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit. 

 Se da citire proiectului de hotarare, expunerea de motive si notificarea fiind 
audiate cu ocazia adoptarii hotararii precedente. Se supune la vot. Cu 14 voturi pentru si 
unul impotriva hotararea a fost adoptata. 

Al treilea punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind 
aprobarea  acordarii unui ajutor de urgenta in cuantum de 500 lei pentru inmormantarea 
defunctului Dinescu Constantin, beneficiar de prevederile Legii nr.416/2001-privind 
venitul minim garantat, cu ultimul domiciliu in comuna Plenita, judetul Dolj. Se da citire 
referatului si proiectului de hotarare. Se supune la vot: Unanimitate. 

Al patrulea punct de pe ordinea de zi il constituie proiectul de hotarare privind 
acceptarea donatiei din partea d-nei Manolescu Camelia, domiciliata   in mun. Bucuresti, 
constand in imobilul “Cavoul Manolescu”, situat in incinta cimitirului Plenita. Se da 
citire cererii d-nei Manolescu, expunerii de motive si proiectului de hotarare. Nefiind 
obiectii se4 trece la vot: Cine este pentru? Unanimitate! 

Urmatorul  punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind  
modificarea si completarea HCL nr.23/2011 privind aprobarea concesionarii unui 
terenului apartinand domeniului public  al comunei Plenita. Se da citire expunerii de 
motive, raportului compartimentului de specialitate, si proectului de hotarare. Se supune 
la vot. Unanimitate! 

Punctul sase se pe ordinea de zi: proiect de hotarare privind privind  
reglementarea circulatiei pe drumurile de exploatare (dintre tarlale)  de pe teritoriul 
administrativ al comunei Plenita. Se da citire proiectului de hotarare si raportului 
compartimentului agricultura. Au loc discutii, se saluta acest demers. Se supune la vot. 
Unanimitate!  
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Ultimul punct de ordinea de zi  punct de pe ordinea de zi il constituie  proiectul de 
hotarare privind aprobarea rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliulul 
Local al comunei Plenita, pe trimestrul  III al anului 2011.  Se da citire proiectului de 
hotarare si referatului compartimentului de specialitate intocmit in acest sens. Se supune 
la vot. Unanimitate! 

Nemaifiind probleme de discutat se declara inchise lucrarile sedintei. 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

 
    PRESEDINTE DE SEDINTA,                  SECRETAR, 

            Adrian Mandrila                                                                      Adrian Marian 
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