
Proces verbal 
 

Incheiat azi 26.10.2016 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 completata cu proiectul de hotarare privind aprobarea 
prelungirii retelei de alimentare cu apa potabila a str. Eroilor din satul Plenita. Se supune  la 
vot. Se aproba cu 12 voturi pentru si o abtinere. 
 Primul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea 
rectificarii bugetului local al comunei Plenita.  Se da citire referatului si proiectului de 
hotarare. Se ia act de avizele comisiilor de specialitate. Se supune la vot proiectul de hotarare: 
Cu 12 voturi pentru si o unul impotriva proiectul de hotarare a fost adoptat. A votat impotriva 
dl consilier Barbu Fl. 
 Al doileal punct al ordinii de zi este proiectul de hotarare privind aprobarea  scoaterii 
din evidentele fiscale a autovehicolor radiate de catre Serviciul Public Comunitar, Regim 
Permise de Conducere si Inmatriculari Dolj. Se da citire referatului, adresei SPCRPCI Dolj, si 
proiectului de hotarire insotit de anexa. Se ia act de avizul comisiei de specialitate. Se supune 
la vot Unaimitate. 
 Punctul trei al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare  privind aprobarea 
derularii proiectului de inregistrare sistematica pe sectoare cadastrale de pe teritoriul 
administrativ al comunei Plenita, conform O.U.G. nr. 35/2016. Se da citire expunerii de 
motive si proiectului de hotare.  
Dl consilier Pleniceanu nu este de acord cu sectorul cadastral propus. Se ia act de avizele 
comisiilor de specialitate.  Se supun la vot: Cine este pentru? Unanimitate! 
 Punctul patru al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare  privind aprobarea 
inchirierii unui teren apartinand consiliului local. Se da citire solicitarii d-lui Dascalu, 
proiectului de hotarare si raportului compartimentului de specialitate.  
Dl. consilier Barbu propune un ptret pe chirie mai mic, respectiv 1 leu/mp.  
Dl primar arata ca nu se poate intrucat o hotarare a consiliului local a stabilit ca prêt minim de 
pornire la licitatie sa fie de 3 lei/mp. Se ia act de avizul comisiei de specialitate. Se supune la 
vot: Cu 11 voturi pentru si doua impotriva proiectul de hotarare a fost adoptat. Au votat 
impotriva d-nii consilieri Barbu Fl. si Panait St. Andrei. 
 Ultimul  punct de pe ordinea de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea 
prelungirii retelei de alimentare cu apa potabila a strazii Eroilor din localitatea Plenita de la 
intersectia cu strada Nucului pana la limita extravilanul. Se da citire referatului si proiectului 
de hotarire. 
Dl consilier Panait: Cum ati aflat ca nu este apa in toata Plenita. 
 Se ia act de avizul comisiei de specialitate. Se supune la vot Unaimitate. 
 Nemai fiind probleme inscrise pe ordinea de zi se declara inchise lucrarile sedintei. 
 
 
 
 
          Presedinte de sedinta,                         Secretar, 
              Burghel Nicolae                                                                      Adrian Marian 
 
 
 


