
Proces verbal 
Incheiat azi 29.05.2013 

 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. 

 Dl presedinte da citire ordinii de zi completata cu proiectul de 
hotarare privind aprobarea  platii abonamentelor cadrelor didactice pe luna 
aprilie 2013. Se supune la vot ordinea de zi completata.  Se aproba cu 
unanimitate de voturi. 
 Primul punct inscris pe ordinea de zi: Proiectul de hotarare privind 
aprobarea proiectului “Implementarea de solutii e-guvernare si TIC prin asigurarea 
conexiunii broadband la CJ Dolj si UAT-uri”,  cu valoarea totala de 6.599.913,64 
lei. Se da citire expunrii de motive si proiectului de hotarare. Nefiind obiectii 
se supune la vot. Cine este pentru? Cu unanimitate de voturi  poiectul de 
hotarare a fost adoptat. 

Punctul doi: Proiect de hoarare privind aprobarea modificarii si 
copletarii HCL nr.32/2013 a Consiliului Local al comunei Plenita Se da 
citire solicitarii, studiului de oportunitate  si proiectului de hotarare. Se 
supune la vot: Cu unanimitate de voturi  poiectul de hotarare a fost adoptat. 
 Punctul trei de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea  
modificarii HCL nr.36/2013 a Consiliului Local al comunei Plenita  cu  la 
inchiririerii unui teren in suprafata de 50 mp  in vederea realizarii unei 
frizerii si coafura.  Se da citire solicitarii si proiectului de hotarare. Se 
solicita ca aceste obiective sa fie construit din material izopan. Se supune la 
vot. Cine este pentru? Cu 9 voturi pentru, doua abtineri si doua impotriva 
proiectul de hotarare a fost adoptat. Au votat impotriva consilierii Barbu 
Florin si Pleniceanu Nicolae.  
 Punctul patru: Proiect de hoarare privind aprobarea decontarii 
contravalorii navetei cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic  „C.N. 
Plopsor” din comuna Plenita, judetul Dolj pentru luna aprilie 2013. Se da 
citire referatului  si proiectului de hotarare. Se supune la vot: Cu unanimitate 
de voturi  poiectul de hotarare a fost adoptat.  
 . 

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

               Gologan Viorel                                                Adrian Marian 


