
Proces verbal 
 

Incheiat azi 19.12.2016 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! 
 Se da citire ordinii de zi: Se supune  la vot. Unanimitate. 
 Primul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea 
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017. Se da citire refatului compartimentului de 
specialitate, proiectului de hotarare insotit de cele doua anexe. Se ia act de avizul comisiilor 
de specialitate. Se supune la vot: Unanimitate. 
  Al doileal punct al ordinii de zi este proiectul de hotarare privind aprobarea  
rectificarii bugetului local al comunei Plenita. Aici se arata faptul ca ulterior lansarii 
convocatorului au intrat in trezorerie banii pentru canalizare de la Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei Publice (PNDR), respectiv 734685,48  lei si se propune 
introducerea acestora in bugetul local.  Se da citire referatelor si proiectului de hotarare. Se ia 
act de avizele comisiilor de specialitate. Se supune la vot proiectul de hotarare:  Cu 9 voturi 
pentru trei impotriva si o abtinere proiectul de hotarare a fost adoptat. A votat impotriva d-nii 
consilieri: Barbu Fl., Bedelici V. si Panait A. St.  Dl. consilier Bala M. nu a fost in sala in 
timpul votului. 
 Al treilea punct al ordinii de zi este proiectul de hotarare privind Statia de captare a 
apei „Orodel”. Se da citire adresei CJ Dolj, si proiectului de hotarare. Dl primar da explicatiile 
necesare aratand ca acest demers catre MApN se face inca din anul 2005 si ca in sfarsit 
MApN va initia o Hotarare de Guvern prin care imobilul constituit in Cazarma 2692 “Orodel” 
sa treaca din domeniul public al statului si administrarea MApN in domeniul public al 
judetului Dolj si administrarea Companiei de Apa Oltenia,  in calitate de operator regional. Se 
ia act de avizul comisiei de specialitate. Se supune la vot: Cu 9 voturi pentru trei impotriva si 
o abtinere proiectul de hotarare a fost adoptat. A votat impotriva d-nii consilieri: Barbu Fl., 
Bedelici V si Panait A. St.  Dl consilier Bala M. nu a fost in sala in timpul votului. 
 Ultimul  punct de pe ordinea de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea 
alocarii de fonduri pentru organizarea Pomului de Craciun pentru prescolarii si elevii Leceului 
Tehnologic „CN Plopsor” Plenita. 
 Dl. consilier Pleniceanu, presedintele de sedinta, solicita ca Primaria sa se ocupe de 
aprovizinarea cadourilor; 
 Dl primar arata ca ne se pot face 419 pachete de catre salariatii primariei si ca va 
contacta un agent economic;  
 Dl consilier Panait: Cine va aduce cadourile pentru copii din  Plenita. 
 - Dl. primar: Voi vedea in functie de oferte. 
  Se da citire referatului si proiectului de hotarire. Se ia act de avizul comisiei de 
specialitate. Se supune la vot: Unanimitate. 
 Nemai fiind probleme inscrise pe ordinea de zi se declara inchise lucrarile sedintei. 
 
          Presedinte de sedinta,                            Secretar, 
              Pleniceanu Nicolae                                                                      Adrian Marian 
 


