
Proces verbal 
 
Incheiat azi 22.11.2012 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.  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 si CJ 
DOLJ. Se supune la vot. Unanimitate. 

Punctul doi de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea 
impozitelor si taxelor locale pe enul 2013. Se da citire referatului si  proiectului de 
hotarare. Se arata ca procentul de majorare este “0”, practic impozitele ramanand la 
nivelul anului 2012. Se supune la vot: Cu unanimitate de voturi  poiectul de 
hotarare a fost adoptat. 

Punctul trei: Proiectul de hotarare privind privind revizuirea Contractului de 
Asociere privind modul de implementare al Proiectului „SISTEM DE 
MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR IN JUDETUL DOLJ”  şi 
modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor “ECODOLJ”. Se da citire raportului  
proiectului de hotarare insotit de anexe. 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 
aproba includerea in inventarul domeniului privat al comunei Plenita a  bunului 
„Cale de acces ce leaga DJ 551A de Complexul de vaci al fostului CAP Steagu 
Rosu”. Se da citire raportului si proiectului de hotarare.  Dl. primar arata ca a 
initiat acest proiect de hotarare pentru ca exista o solicitare de reabilitare a i caii de 
acces care  nu implica bugetul local, dimpotriva genereaza venituri. Se supune la 
vot: Cu unanimitate de voturi  poiectul de hotarare a fost adoptat. 

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