
Proces verbal 
 

al sedintei ordinare din data de 28.10. 2010. 
 
 
 
 
 

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. Se supune la vot: Se aproba cu unanimitate de voturi. 

Primul  punct de pe ordinea de zi il constituie  proiectul de hotarare privind 
rectificarea bugetului de venituri si cheltuili pe anul 2010 al Consiliului Local al comunei 
Plenita. Se da citire referatului intocmit in acest sens si proiectului de hotarare. Se supune 
la vot: Se aproba cu unanimitate de voturi. 

Al doilea  punct de pe ordinea de zi il constituie proietul de hotarare  privind 
aprobarea inchirierii unui birou din cadrul Primariei comunei Plenita,  S.C. ROSAL 
GRUP in vederea desfasurarii activitatii de casierie si contabilitate pentru derularea 
contratului “Colectarea si transportarea gunoiului mernajer din comuna Plenita, judetul 
Dolj”. Se da citire adresei SC ROSAL GRUP SRL si priectului de hotarare insotit de 
cantractul cadru. 

Dl. presedinte de sedinta da cuvantul d-lui primar care da explicatiile necesare. In 
continuare dl. presedinte de sedinta  supune la vot: Cine este pentru?  Cu 15 voturi pentru 
aceasta hotarare a fost adoptata. 

Al treilea punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiect de hotarare privind 
aprobarea Actului Constitutiv si Statul GAL Calafat. Se da citire adresei conducerii 
executive a GAL Calafat si proiectului de hotarare. Se supune la vot: Se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

Al patrulea punct de pe ordinea de zi in reprezinta proiectul de hotarare privind  
modificarea HCL nr.29/2010 privind Organigrama si Statul de functii al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Plenita Se da citire referatului si proiectului de 
hotarare. In continuare domnul primar arata necesitatea acestei initiative dupa care se 
supune la vot: Se aproba cu unanimitate de voturi. 

 Ultimul punct  de pe ordinea de zi in reprezinta proiectul de hotarare privind 
insusirea raportului de evaluare a imobilului „Cladire Fost IRE”. Se da citire raportului  
de evaluare. Se supune ca pretul de pornire la licitatie sa fie de  13.910 lei . Se supune la 
vo: Se asproba cu unanimitate de voturi. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 
 

    PRESEDINTE DE SEDINTA,                SECRETAR, 
                Munteanu Jean                                              Adrian Marian 


