
 
Proces verbal 

reiesit din stenograma sedintei ordinare din data de 27.05.2009 
 

 
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 trecerea unui imobil din 
domeniul public al statului si administrarea M.Ap.N. compus din teren in suprafata de 163,79 ha 
si o cladire cu 3 camere, in domeniul public al comunei Plenita si administrarea Consiliului 
Local al comunei Plenita. 

Se da citire proiectului de hotarare, expunere de motive, aratandu-se ca destinatia acestuia 
este de reintregirea izlazului comunal si definitivarii legilor fondului funciar. Dupa discutii se 
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 aprobarea 
a doua contracte de sponsorizare. Se da citire referatului si proiectului de hotarare.Domnul 
primar multumeste pe aceasta cale domnului consilier Munteanu Jean pentru implicare si gasirea 
unuia dintre sponsori. Se supune la vot: Se aproba cu unanimiutate de voturi. 

Al treilea punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind majorarea 
taxei pentru efectuarea de masuratori la litigii intre proprietarii de terenuri.Se da citire referatului 
si proiectului; Se supune la vot:  Cu 14 voturi pentru si o abtinere hotararea a fost adoptata. 

Al patrulea punct de ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind exceptarea de 
la plata pazei comunale veteranii de razboi, vaduvele de razboi sau vaduvele veteranilor de 
razboi daca acestea nu s-au recasatorit. Se supune la vot. Este aprobat  cu unanimitate de voturi 
cu aplicabilitate de la 01.01.2010. 

Ultimul punct de pe prdinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind acordul de 
principiu al Consiliului Local Plenita in vederea derularii unui proiect pentru o capacitate de 
productie a energiei electrice, pe panouri fotovoltaice, cu putere instalata de 3 MW, finantat prin: 
Operatiunea „ Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere 
a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a 
resurselor hidroenergetice (in unitati cu putere instalata mai mica sau egala cu 10MW), solare, 
eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse”. Deasemenea alocarea 
de la bugetul local a sumei de 5000 euro (echivalent in lei) pentru firma de consultanta ce va 
scrie cererea de finantare. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
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