
Proces verbal 
Incheiat azi 29.08.2013 

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. 
 D-na presedinte da citire ordinii de zi completata cu proiectul de hotarare privind  
aprobarea nivelului cotei corespunzatoare pierderilor maxime admise in sistemul de 
alimentare cu apa al satului Castrele Traiane din  comunei Plenita. 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  
Organigramei, Statul de functii si numarul de personal al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Plenita si ale serviciilor infiintate de catre consiliul local urmare a 
aplicarii OUG nr.77/2013. Se da citire notei de fundamentare, priectului de hotarare 
insotit de anexe  si Avizului ANFP nr. 29425 din 06.08.2013.  
 Nefiind obiectii se supune la vot. Cine este pentru? Cu unanimitate de voturi  
poiectul de hotarare a fost adoptat. 
 Punctul doi: Proiectul de hotarare privind aproba pretul pe metrul cub de apa 
potabila utilizata de catre persoanele fizice si juridice racordate la sistemul public de 
alimentare cu apa potabila din satul Castrele Traiane, comuna Plenita.  Se da citire 
referatului, notei de fundamentare a pretului si proiectului de hotarare. Dl. consilier 
Burghel Nicolae considera ca acest pret nu este realist si este prea mare. 
 Nefiind alte obiectii se supune la vot. Cine este pentru? Cu 11 voturi pentru o abtinere si 
un vot impotriva poiectul de hotarare a fost adoptat. A votat impotriva dl consilier 
Nicolae Burghel si s-a abtinut dl. consilier Gavrila Florea ambii domiciliati in satul 
Castrele Traiane. 

Punctul trei: Proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de 
venituri si cheltuieli al Consiliulul Local al comunei Plenita, pe trimestrul  III al anului 
2013 conform referatului inregistrat sub nr. 11042 din  26.08.2013. Se da citire 
proiectului de hotarare  insotit de referat si  de adresele DGFP si CJ Dolj . Nefiind 
obiectii se supune la vot. Cine este pentru? Cu unanimitate de voturi  poiectul de hotarare 
a fost adoptat. 
 Punctul patru: Proiectul de hotarare privind aprobarea participarii primarului 
comunei Plenita la cursul de pregatire, formare si perfectionare profesionala destinat 
alesilor locali organizat in S.U.A. Se da citire expunerii de motive,  “Contractul pentru 
vizita de studiu”  si proiectului de hotarare. Se supune la vot. Cine este pentru? 
Unanimitate! 
 Punctul cinci: Proiectul de hotarare privind aprobarea concesionarii terenului 
apartinand domeniului public  al comunei Plenita, identificat  in Inventarul domeniului 
public al comunei Plenita la pozitia nr.78, in suprafata de 400 mp, fiind parte din totalul 
de 2500 mp, in vederea realizarii unei Statii PECO. Se da citire Studiului de oportunitate 
anexa la proiectul de hotarare, Raportului de evaluarea nr.41 din 21.08.2013 intocmit de 
catre evaluator autorizat. 
Dl consilier Nicolae Pleniceanu afirma ca este de acord dar in alta locatie. Dl primar 
explica faptul ca acolo doreste investitorul sa realizeze investitia. Nefiind alte obiectii se 



supune la vot. Cine este pentru? Cu 12 voturi si un vot impotriva poiectul de hotarare a 
fost adoptat. A votat impotriva dl consilier Pleniceanu Nicolae. 

Ultimul punct de ordinea de zi: Proiectul de hotarare privind aprobarea nivelul 
cotei corespunzatoare pierderilor maxime admise in sistemul de alimentare cu apa al 
satului Castrele Traiane din  comunei Plenita. In proiectul de hotarare se propune cota de 
15%. Nefiind obiectii se supune la vot. Cine este pentru? 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. 
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