
Proces verbal 
reiesit din stenograma sedintei ordinare din data de 24.04.2009 

 
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. Se supune la vot. Se aproba cu unanimitate de 

voturi. 
 

Primul punct al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea privind aprobarea 
contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 144 300 lei; Se da citire 
expunerii de motive, publicatiei de vanzare si proiectului de hotarare. Au loc discutii dupa care 
trece la vot: Cine este pentru? Cu unanimitate de voturi acesta hotarare a fost adoptata. 
 

Al doilea punct de pe ordinea de zi il reprezinta  proiectul de hotarare privind  angajarea 
Consiliului Local al comunei Plenita  sa nu arendeze, sa nu inchirieze si sa nu perceapa taxe 
pentru utilizarea islazului comunal in suprafata de 108 ha in vederea obtinerii de subventii. Se da 
citire referatului si proiectului de hotarare . Se supune la vot: Se aproba cu unanimiutate de 
voturi. 
 

Al treilea punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind organizarea 
“Sarbatoarea Bujorului de la Plenita”din padurea Plenita si alocarea sumei de 5000 lei pentru 
aceasta. Se da citire referatului si proiectului; Se supune la vot:  Se aproba cu unanimitate de 
voturi. 
 

Al patrulea punct de ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind insusirea 
raportului de evaluare si stabilirea pretului de pornire la licitatie pentru imobilul „Centrala 
termica cu terenul aferent inclus la Baie publica”. Are cuvantul dl. primar care da citire expunerii 
de motive si proiectului de hotarare. Se supune la vot : Este aprobat  cu unanimitate de voturi. 

 
Punctul cinci de pe ordinea de zi il constituie proiectul de hotarare privind rectificarea 

bugetului de venituri si cheltuieli. Se da citire expunerii de motive si adreselor primite de la 
Directia finantelor publice si Consiliul  Judetean Dolj.  Se supune vot: Se aproba cu unanimitate 
de voturi. 
 

Ultimul punct de pe prdinea de zi il reprezinta analiza solicitarii unui grup de elevi si 
tineri din satul Castrele Traiane pentru realizarea unui teren de fotbal in satul C. Traiane. 

Are cuvantul domnul primar care arata ca imediat ce va gasi o locatie si sursa financiara 
va amenaja un teren de fotbal in satul Castrele Traiane. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,   SECRETAR, 
Mitrica Maria                Adrian Marian 

 
 


