
Proces verbal 
 

Incheiat azi 19.12.2012 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. 
Dl presedinte da citire ordinii de zi copletata cu adresa PDL Dolj prin care se comunica 

consiliului local exluderea din partid a domnului Musat Catalin Petrisor, consilier local din 
partea PDL.  Se supune la vot: Se aproba cu unanimitate de voturi. 

Primul punct inscris pe ordinea de zi: Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului 
local. Dl primar expune pe larg toate datele si cifrele inscrise referatul compartimentului 
contabilitate aratand necesitatea rectficarii bugetului urmare  nevoilor survenite in cadrul 
exercitiului bugetar. Se da citire proiectul de hotarare insotit de referatul nr. 12239 din 
16.11.2012 si adresele DGFP Dolj. Se supune la vot. Unanimitate. 

Punctul doi de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind dezmembrarii terenului 
apartinand domeniului privat al comunei Plenita, situat in comuna Plenita, str. A.I. Cuza, nr.62, 
cu nr.cadastral provizoriu 125 în suprafata de 909 mp. Se da citire raportului si  proiectului de 
hotarare. Se supune la vot: Cu unanimitate de voturi  poiectul de hotarare a fost adoptat. 

Punctul trei: Proiectul de hotarare privind aprobarea decontarii contravalorii navetei, 
pentru luna octombrie, cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Nicolaescu 
Plopsor” Plenita, urmare propunerii  facuta  de Consiliul de Administratie al  unitatii de 
invatamant. Se da citire proiectului de hotarare. Se supune la vot: Cu unanimitate de voturi  
poiectul de hotarare a fost adoptat. 

Al patrulea punct de pe ordinea de zi il constituie analiza solicitarii inregistrata sub nr. 
12380 din 26.11.2012 prin care PFA Ionescu Anca Emilia solicita concesionarea unui teren in 
zona pietei agroalimentara in vederea construirii unui abator si a unei sectii de procesare a carnii. 
Ideia este salutata urmand ca in sedinta din luna ianuarie sa fie supus spre aprobare  Studiul de 
oportunitate si initierea concesiunii in conditiile legii. 

Urmatorul punct de pe ordinea de zi  il reprezinta proiectul de hoarare privind aprobarea  
cheltuirii sumei de 10.000 lei,  pentru realizarea pomului de Craciun si acordarea unor cadouri 
pentru prescolarii si elevii claselor I - VIII de la Liceul Tehnologic  „C.N. Plopsor” din comuna 
Plenita, judetul Dolj si a  sumei de 3.000 lei,  pentru realizarea unui joc de artificii in noaptea de 
31.12.2012. 

Se da citire referatului  si proiectului de hotarare. Se supune la vot: Cu unanimitate de 
voturi  poiectul de hotarare a fost adoptat. 

Ultimul punct de pe ordinea de zi  il reprezinta proiectul de hoarare privind Plenita 
constata incetari mandatului unui consilier local,  inainte de expirarea duratei normale a 
mandatului. Se da citire adresei PDL Dolj.  

 Consiliul Local al comunei Plenita ia act de excluderea din   Patidul Democrat Liberal a 
domnului Musat Catalin-Petrisor consilier local din partea aceleiasi formatiuni politice. 

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

 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                   SECRETAR, 

               Gurita Constantin                                                              Adrian Marian 


