
Proces verbal 
al sedintei ordinare din data de 17.05.2010. 

 
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 cu inca doua proiecte de hotarare. Se supune la vot: 
Se aproba cu unanimitate de voturi. 

Primul punct de pe  ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare  privind 
organizarea “Sarbatoarea Bujorului de la Plenita” Se da citire proiectului de hotarare prin 
care se propune alocarea sumei de 1500 lei si data de 23.05.2010 organizarea 
evenimentului; 

Se se supune la vot: Cu unanimitate de voturi aceasta hotarare a fost adoptata. 
Al doilea punct de ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare  privind 

aprobarea participarii Bibliotecii comunale Plenita alaturi de Biblioteca Judeteana 
Alexandru si Aristia Aman in calitate de co-partener in cadrul Programului  “Biblionet- 
lumea in biblioteca mea” 

Se da citire si proiectului de hotarare si adresei Bibliotecii Judetene Alexandru si 
Aristia Aman. Nefiind obiectii  se trece la vot:     Cine este pentru?   Unanimitate! 

Al treilea puct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind 
aprobarea vanzarii tiglei recuperata in urma schimbarii invelitorii unui imobil al 
consiliului local. Se da citire procesului verbal in care au fost evidentiate materialelor 
rezultate si propunerea de vanzare cu 030 lei/buc. a tiglelor recuperabile (6900 buc.) Se 
trece la vot:     Cine este pentru?   Unanimitate! 

Al patrulea punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind 
angajamentul consiliului local de a nu arenda, inchiria sa percepe taxe pentru islazul 
comunal. Se da citire refetalui si proiectului de hotarare. Se arata ca aceasta este o 
conditie pentru a se putea primi subventii, dupa care se trece la vot: Cine este pentru: 
Unanimitate! 

Ultimul punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind 
stabilirea taxei pentru executare fotografii in vederea  producerea cartii de  identitate 
provizorie. Se da citire referatului, se arata ca la nivelul Directiei Judetene s-a propus 
executarea unui model unitar de fotografii pentru producerea cartii de identitate 
provizorii: Se trece la vot: Cine este pentru? Unanimitate. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                SECRETAR, 

          Neghina Waltar                                                   Adrian Marian 
 


