
 
Proces verbal 

 
 

 incheiat azi 28.08.2014  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, de pe care dl. primar propune retragerea a doua proiecte de hotarare si 
anume cel privind validarea mandatului d-lui Radu C-tin pentru ca nu au fost remise actele de catre 
PNL Dolj si proiectul privind rectificarea bugetului local aceasta urmand a se efectua luna viitoare. 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 constarea incetarii 
mandatului de consilier inainte de expirearea duratei normale a d-lui Bala Marin Iulian urmarea a 
demisiei acestuia. Se da citire referatului si proiectului de hotarare si adresei PDL Dolj nr.219/2014. 
Nefiind obiectii se supune la vot: Unanimitate. 

 Punctul doi al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind constarea incetarii 
mandatului de consilier inainte de expirearea duratei normale a defunctei Vasiloanca Aristica urmarea a 
decesului acesteia. Se da citire referatului si proiectului de hotarare. Nefiind obiectii se supune la vot: 
Unanimitate. 

Al treilea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind validarea mandatului 
de consilier local al d-nei Crucica Simina Maria din partea PDL. Comisia de validare constata ca sunt 
indeplinite conditiile cerute de lege si propune validarea mandatului de catre consiliul local. Cu 
unanimitate de voturi mandatul d-nei Crucica Simina Maria a fost validat. In continuare are loc 
ceremonia depunerii juramantului. 

Punctul patru al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind mandatarea 
reprezentantului legal de a sustine si vota in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor “ECODOLJ”. Se da citire raportului, adresei C.J. Dolj si 
proiectului de hotarare. Se supune  la vot: Este aprobat cu unanimitate de voturi. 

Punctul cinci al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea  Strategiei de 
Dezvoltare Durabila a comunei Plenita 2014 - 2020. Se da citire expunerii de motive, proiectului de 
hotarare insotit de anexa ce cuprinde documentatia „Strategia de Dezvoltare Durabila a comunei Plenita 
2014 – 2020”. Se arata in continuare ca in documentatie au fost cuprinse toate obiectivele ce s-ar putea 
realiza in localitate. Este salutata aceasta initiativa si adoptata cu unanimitate de voturi. 

 Punctul sase al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea decontarii 
contravalorii navetei, pentru luna iunie 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 sapte de pe ordinea de zi il constituie proiectul de hotarare privind incetarea 
aplicabilitatii  H.C.L. Plenita  nr. 17 din 19.02.2013  pentru aprobare P.U.Z.  in  comuna Plenita, judetul 
Dolj, pentru Construire Parc Panouri Fotovoltaice 5 MW, 14 MW, 9 MW, in T 69, parcela 8; T 68, 
parcelele 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11/2, 13, 14, 15, 17 si 18;  T 67 parcelele  7,9,10,12,13,14, si 15. Se da citire 



solicitarii inregistrata sub nr. 11048 din 20.08.2014 , raportului si proiectului de hotarare. Se supune la 
vot: Unanimitate! 
 Punctul opt de pe ordinea de zi il constituie proiectul de hotarare privind aproba achizitionarii 
unui  tractor de 81 CP  cu agregatele necesare pentru intretinerea islazului comunal din sumele incasate 
de la APIA. Se da citire expunerii de motive si proiectului de hotarare. Este salutata aceasta initiativa si 
supusa la vot este adoptata cu unanimitate de voturi. 
 Ultimul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea cofinantarii cu 
1% a proiectului de investitie de interes local “Extindere Retea de Canalizare Menajera in satul Plenita  
din comuna Plenita”. Se da citire expunerii de motive si proiectului de hotarare. Supus la vot este 
adoptat cu unanimitate de voturi. 

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

 
 
 

 


