
Proces verbal 
 incheiat azi 27.05.2015  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 completata  cu proiectul de hotarare privind mandatarea 
Primarului Comunei Plenita, dl. Calafeteanu Mihai Puiu de a sustine si vota in Adunarea 
Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Oltenia” proiectele si propunerile 
inscrise pe ordine de zi si o soliciatare de inchiriere a unui teren pentru infiintare spatiu 
comercial. 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 
modului  de tarifare  a serviciului de canalizare furnizat de catre SC COMPANIA  de APA 
OLTENIA SA in comuna Plenita dupa finalizare unui proiect de investitie de inters local 
privind extindrea retelei de canalizare. Se da citire referatului si proiectului de hotarare. 
Nefiind obiectii se supune la vot:Cu unanimitate de voturi proiectul de hotarare a fost adoptat.  
 Al doielea  punct al ordinii de zi il constituie proiectul de privind aprobarea rectificarii 
bugetului local pe anul 2015. I se  da cuvantul d-lui primar care da citire  referatului 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 
dezmembrarii terenului apartinand domeniului public al comunei Plenita, situat in comuna 
Plenita, judetul Dolj cu nr.cadastral 30312 în suprafata de 187678 mp, inscris in cartea 
funciara nr.30312 a localitatii Plenita, în trei loturi (cariera Plenita).  Se da citire expunerii de 
motive si proiectului de hotarare.  Dl. Primar arata care este necesitatea acestei activitati, in 
sensul ca se dezmembreaza carierea in trei loturi astfel: un lot cariera exploatata, un lot cariera 
ce a fost scoasa la liciatei pentru inchiriere si un alt lot cariera ramasa  in conservare. Se trece 
la vot. Cine este pentru? Unanimitate. 

Al patrulea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare   privind aprobarea  
inchirierierii unui spatiu medical, in suprafata de 14 mp, situat in cadrul imobilului „Spital 
(sectie chirurgie si obstretica ginecologie )”, din comuna Plenita, satul Plenita, str. A.I.Cuza, 
nr. 37, etaj 1, camera nr.4, judetul Dolj, proprietate publica a comunei Plenita. Se da citire 
solicitarii de infiintare a cabinetului medical ORL si proiectului de hotarare. Se supune la 
vot.Unanimitate. 

Punctul cinci al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare   privind aprobarea 
modificarii si completarea Anexei nr. 2 la HCL Plenita nr.72/2014 pentru aprobarea 
impozitelor si taxelor locale, la nivelul comunei Plenita, pentru anul 2015,. Se da citire 
referatelor si proiectului de hotarare. Nefiind obiectii se supune la vot: Unanimitate. 

Punctul sase al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare   privind aprobarea 
decontarii contravalorii abonamentelor cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic Plenita, pe 
luna martie a.c. Se da citire proiectului de hotarare insotit de documentele necesare. Se supune 
la vot.Unanimitate. 

Punctul sapte al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare   privind aprobarea 
Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul  aparatului de specialitate al primarului 
comunei Plenita pentru anul 2015. Se da citire expunerii de motive si  proiectului de hotarare 
insotit de anexa. Se supune la vot: Unanimitate! 

  Punct opt al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare  privind mandatarea 
Primarului Comunei Plenita, dl. Calafeteanu Mihai Puiu de a sustine si vota in Adunarea 
Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Oltenia” proiectele si propunerile 
inscrise pe ordine de zi a sedintei cu privire la preturile si tarifele la serviciile publice de 
alimentare cu apa si de canalizare cvare urmeaza sa fie aplicate de catre SC Compania de Apa 



Oltenia SA. Se da citire adresei ADI „OLTENIA” nr. 114 din 25.05.2015 si proiectului de 
hotarare. Nefiind obiectii se supune la proiectul de hotarare. Cine este pentru? Unanimitate! 

Ultimul punct al ordinii de zi: Analiza solicitarii inchirierii unui teren pentru infiintare 
spatiu comercial inregistrata sub nr. 9279 din 27.05.2015. Consilierii locali pun in vedere d-
lui primar ca la prima sedinta de consiliu sa pregateasca proiect de hotarare in acest sens.  

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

 
 

 


