
Proces verbal 
 incheiat azi 27.03.2014  in sedinta ordinara  a Consiliului Local al comunei Plenita 

 
 La sedinta participa toti consilierii in functie.  
 Se desemneaza un nou presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni in 
persoana d-lui Burghel Nicolae. Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare: 
Unanimitate! 
 Se da citire ordinii de zi completata cu inca patru proiecte de hotarare. Se supune 
la vot.  Ordinea de zi se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Primul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind validarea d-
lui Gagiu Ioan in functia de consilier local din partea PP-DD. Se da citire adresei PP-DD 
si a Hotararii nr 41/2014 a Biroului National de Coordonare a PP-DD. Comisia de 
validare verifica lista de consilieri si propune validarea d-lui Gagiu Ioan in functia  de 
consilier local. Se supune la vot validarea: Cu unanimitate de voturi dl. Gagiu Ioan a fost 
validat in functia de consilier local al comunei Plenita. In continuare dl Gagiu Ioan 
depune juramantul si este invitat sa participle la lucrarile sedintei in noua sa calitate. 
 Punctul doi al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind 
reactualizarea HCL nr.21/2010 privind obtinerea de subventii APIA pentru islazul 
comunal. Se da citire referatului si proiectului de hotarare. Nefiind obiectii se trece la vot: 
cine este pentru ?  Unanimitate! 
 Al treilea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind modul de 
exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele publice de comunicatii electronice 
pe proprietatea publica si privata a comunei Plenita Se da citire. Se da citire referatului si 
proiectului de hotarare. Se supune  la vot: Este aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Al patrulea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind 
modificarea HCL nr.56/29.08.2013 privind aprobarea organigramei si statului de functii  
al aparatului de specilalitate al primarului comunei Plenita urmare intervenirii unor 
modificari in structura functionala a aparatului de specialitate. Se da citire Notei de 
fundamentare si nefiind obiectii se supune la proiectul de hotarare. Cine este pentru? 
Unanimitate! 

 Punctul cinci al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea 
decontarii contravalorii navetei, luna februarie 2014, cadrelor didactice din cadrul 
Liceului Tehnologic „Constantin Nicolaescu Plopsor” Plenita. Domnul presedinte de 
sedinta da citire referarului, proiectului de hotarare insotit de documentele transmise de 
liceu. Nefiind obiectii se supune la proiectul de hotarare. Cine este pentru? Unanimitate! 
 Punctul sase de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind 
includerea in inventarul domeniului public al comunei Plenita a 125 bransamente, 
compuse din caminul de bransament si contor, ce apartin retelei publice de distributie a 
apei potabile din satul Castrele Traiane. Se da citire referatului si  tabelului anexat, 
inregistrat sub nr.7997 din 24.03.2014. Se arata ca aceasta este o activitate premergatoare 
predarii sistemului de alimentare cu apa din satul C.Traiane catre operatorul regional SC 
Compania de Apa Oltenia. Se supune  la vot, este aprobata cu unanimitate de voturi. 
 Al saptelea punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind 
acordarea unui ajutor de urgenta pentru inmormantarea defunctului Georgescu Stefan, cu 



ultimul domiciliu in satul C.Traiane, beneficiar de prevederile Legii nr.416/2001- ajutor 
social-. Se da citire referatului si proiectului de hotarare. Se supune la vot Unanimitate. 

Ultimul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare aprobarea numarului de 
burse si a cuantumului unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat de 
pe raza u.a.t. Plenita pentru anul scolar 2013– 2014. Se da citire referatului si proiectului 
de hotarare prin care se propune pastrarea numarului si cuantumului din anul precedent. 
Supus la vot a fost aprobat cu unanimitate de voturi.  
 Nemaifiind  probleme de dezbatut se declara inchise lucrarile sedintei. 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
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