
Proces verbal 
 incheiat azi 25.06.2015  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 modificata si completata astfel: 
- se retrage proiectul de hotarare privind asocierea in ADI CALAFAT – BECHET; 
- se introduce doua proiecte de hotarare si anume: proiect de hotarare privind aprobarea 

elaborarii PUG si proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru 
debransare/rebransare la sistemul de alimentare cu apa pentru rau platnici si consumatori 
fraudulosi. Supusa  la vot, ordinea de zi se aproba cu unanimitate de voturi. 

 Primul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea 
aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015. Este vorba de retragere sume de la 
invatamant preuniversitar cheltuieli de personal, Se da citire  referatului si proiectului de 
hotarare. Se supune la proiectul de hotarare. Cine este pentru? Unanimitate. 
 Al doielea  punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind  aprobarea 
documentelor necesare demarării si derularii procedurii de licitație publică organizată în 
vederea atribuirii contractului privind delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități 
componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul  deșeurilor 
municipale și a altor fluxuri de deșeuri în judetul Dolj  și operarea  stației de sortare și 
transfer Goicea. Se da citire tuturor documentelor si proiectului de hotarare. Nefiind obiectii 
se supune la proiectul de hotarare. Cine este pentru? Unanimitate. 

 Al treilea  punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare  privind aprobarea  
inchirierii unui  teren in suprafata de 60 mp, proprietate publica a consiliului local, situat in 
intravilanul localitatii  Plenita  str. Pietei nr. 2. 1A (Tarlaua nr. 117, parcela nr. 2071) vederea 
realizarii unui spatiu comercial. Acest lucru a fost analizat si in sedinta anterioara, 
conchizandu-se aa trebuie sa se intocmeasca proiect de hotarare pentru sedinta viitoare motiv 
pentru care se trece direct la vot. Se trece la vot. Cine este pentru? Unanimitate. 

Al patrulea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare  privind aprobarea  
privind aprobarea decontarii contravalorii abonamentelor cadrelor didactice de la Liceul 
Tehnologic Plenita, pe lunile aprilie-mai a.c. Se da citire proiectului de hotarare insotit de 
documentele necesare. Se supune la vot.Unanimitate. 
 Punctul cinci al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare   privind aprobarea 
elaborarea / intocmirea Planului Urbanistic General al comunei Plenita. Se da citire referatului 
si proiectului de hotarare. Nefiind obiectii se supune la vot: Unanimitate. 

Punctul sase al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare   privind aprobarea 
tarifelor de debransare/rebransare a utilizatorilor serviciului de alimentare cu apa si de 
canalizare din comuna Plenita ce vor fi incaste de SC COMPANIA  de APA OLTENIA SA in 
caz de debransare/rebransare a utilizatorilor rau platnici si a consumatorilor fraudulosi.  Se da 
citire proiectului de hotarare insotit de documentele necesare. Se supune la vot.Cu 10  voturi 
pentru si 3 impotriva proiectul de hotareare a fost adoptat. Au votat impotriva d-nii consilieri 
Pleniceanu Nicolae, Barbu Marius Flori si Crucica Maria Simina. 

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

      Crucica Maria Simina.           Adrian Marian 
 

 
 

 



 
 
 


