
Proces verbal 
 

al sedintei extraordinare din data de 22.02.2012. 
 

 
 

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 proiectul de hotarare pentru modificarea si 
completarea HCL nr.1/2012 privind  aprobarea numarului de burse si a cuantumului unei 
burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat de pe raza u.a.t. Plenita, la 
solicitarea unitatii de invatamant: Se supune la vot: Se aproba cu unanimitate de voturi. 

Primul punct  de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare  privind 
aprobarea organizarea retelei scolare la nivelul unitatii administrativ- teritoriale Plenita, 
incepand cu data 01.09.2012. Se da citire adresei ISJ Dolj prin care ni se comunica 
Avizul Conform, proiectului de hotarare si referatului directorului unitatii de invatamant. 
Nedifiind obiectii se supune la vot. Cine este pentru? Unanimitate! 

Punctul nr 2 de ordinea de zi: proiectul de hotarare privind  aprobarea  contul de 
incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2011. Se da citire adresei DGFP Dolj dr. 330225 
din 16.02.2012, contului de executie al bugetului pe anul 2011 si proiectului de hotarare 
intocmit in acest sens. Secsupune la vot: Cu unanimitate de voturi aceasta hotarare a fost 
adoptata.  

Ultimul punct de pe ordinea de zi in constituie proiectul de hotarare pentru 
modificarea si completarea HCL nr.1/2012 privind  aprobarea numarului de burse si a 
cuantumului unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat de pe raza 
u.a.t. Plenita. Se da citire adresei nr.1107 din 20.02.2012, intocmita de catre conducearea 
Gr. Sc. Ind. CN PLOPSOR din Plenita, si proiectului de hotarare. 

Dl. consilir Neghina Waltar,  profesor la Gr. Sc. Ind. CN PLOPSOR din Plenita si 
membru in C.A. al unitatii de invatamant respective arata necesitatea modificarii acestei 
hotarari, intrucat cea veche nu poate fi aplicata. Se supune la vot. Cu unanimitate de 
voturi aceasta hotarare a fost adoptata.  

 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
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