
Proces verbal 
 

 incheiat azi 29.05.2014  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 completata cu doua proiecte de hotarare privind acordarea unui ajutor 
de urgenta si includerea unui teren extravilan in inventarul domeniului privat al comunei Plenita. 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 aprobarea rectificarii 
bugetului local al comunei Plenita pe trimestrul II al anului 2014. Se da citire adreselor DGRFP Dolj, 
referatelor intocmite de catre serviciul financiar contabil si proiectului de hotarare. Domnul primar 
explica ca este vorba de o rectificare pe minus la cheltuielile de personal la invatamant si prinderea in 
buget a subventiilor APIA. Se supune la vot proiectul de hotarare: Cu unanimitate acesta a fost adoptat. 
 Punctul doi al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea  alocarii sumei 
de 12058,95 lei pentru executarea “Lucrari de incadrare in clase de calitate pe baza notelor de bonitare 
naturala” de catre OSPA Dolj. Se da citire adresei OSPA Dolj, modelului de contract,  devizului 
estimativ si proiectului de hotarare. Se arata in continuare  ca acesta lucrare se intocmeste o data la 
circa 10 ani si ca primaria comunei Plenita a comandat ultima lucrare de acest gen in anul 2004. 
Nefiind obiectii se trece la vot: Cine este pentru?  Unanimitate! 
 Al treilea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea unui ajutor 
de urgenta pentru imormantarea defunctei Grajdeanu Vasilica Violeta cu ultimul domiciliu in Plenita. 
Se da citire referatului si proiectului de hotarare. Se supune  la vot: Este aprobat cu unanimitate de 
voturi. 
 Punctul patru al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea unui ajutor de 
urgenta pentru imormantarea defunctului Molea Danut cu ultimul domiciliu in Plenita. Se da citire 
referatului 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 tarifului 
pentru serviciul de canalizare in comuna Plenita. Se da  citire adresei Companiei de Apa Oltenia cu 
privire la  fundamentarea pretului si  proiectului de hotarare.  
 Dl. consilier Barbu intreaba de ce trebuie sa aprobam noi pretul atat timp cat acest serviciu este delegat 
Companiei de Ata Oltenia. I se explica ca aceasta este de compenenta consiliului local. Se supune la vot 
proiectul de hotarare. Cine este pentru?  Cu 8 voturi pentru, patru impotriva si o abtinere, proiectul de 
hotarare a fost adoptat. 

 Al saselea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea decontarii 
contravalorii navetei, pentru luna aprilie 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 a acestei sedinte il constituie proiectul de hotarare privind  
concesionarea, prin incredintare directa, a  terenului apartinand domeniului public  al comunei Plenita, 
identificat  in Inventarul domeniului public al comunei Plenita la pozitia nr.19, in suprafata de 32 mp, 
in vederea realizarii unei constructii cu destinatia de Birou de mediere si activitati notariale.  
- Dl. consilier Pleniceanu: Sunt de acord cu realizarea acestui obiectiv insa nu sunt de acord cu locatia 
propusa. Nu vreu ca centrul comunei sa fie ocupat de baraci. 



- Dl. consilier Barbu : Nici eu nu sunt de acord. Si eu as dori un teren in centru. 
- Dl. consilier Pleniceanu: In felul acesta se va masca sediul Politiei. 
- Dl consilier Gavrila: Cred ca politia ar vrea sa fie mascata. 
- Dl primar: Domnilor consilieri este vorba de o constructie alipita de magazin care va ocupa un 
aliniament de 4 metri si opt metri in adancime. De multa vreme doresc sa aduc un notar in localitate, 
este in folosul cetatenilor, este o utilitate publica pana la urma. 
Domnul presedinte supune la vot proiectul de hotarare in forma redactata: Cine este pentru: Cu 9 voturi 
pentru, trei impotriva si o abtinere proiectul a fost adoptat. 

 Punctul opt pe ordinea de zi il constituie proiectul de hotarare privind  includerea in inventarul 
domeniului privat al comunei Plenita a terenului in suprafata de 960 m.p. situat  extarvilanul comunei 
Plenita, Tarlaua nr.128, parcela 686, urmare a renuntarii la dreptul de proprietate a d-lui Prioteasa 
Iulian-Zorel domiciliat in mun. Bucuresti. Se da citire referatului compartimentului agricol, scrisorii si 
declaratiei de renuntare autentificata d-lui Prioteasa Iulian-Zorel si a proiectului de hotarare. Nefiind 
obiectii se supune la proiectul de hotarare. Cine este pentru? Unanimitate! 

Ultimul punct pe ordinea de zi il constituie analiza solicitarii pentru acordarea unui spatiu pentru 
„Clubul pensionarilor”. Dl. presedinte da citire scrisorii inregistrata sub nr. 9007 din 08.05.2014.  
Dl. primar: Domunilor consilieri am analizat solicitarea si va propun ca locatia sa fie comuna cu cea a 
columbofililor, respectiv sediul fost PAPI. Cu unanimitate de voturi aceasta solicitare a fost aprobata. 

Nemaifiind  probleme de dezbatut se declara inchise lucrarile sedintei. 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
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                      Burghel Nicolae                                                                        Adrian Marian 
 

 


