
Proces verbal 
 

Incheiat azi 29.08.2016 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! 
 Presedintele de sedinta, dl. Gurita C-tin  preia conducerea lucrarilor sedintei. 
 Se da citire ordinii de zi. Se supune  la vot. Se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Primul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea  
modificarii si completarii Regulamentului de Organizare si Functionare al  S.P.C.L.E.P. 
Plenita.  
 Se da citire adreselor D.P.C.E.P Dolj si D.E.P.A.B.D. si proiectului de hotarare insotit 
de anexa. Se ia act de avizele comisiilor de specialitate. Se supune la vot proiectul de hotarare. 
Cine este pentru? Cu 9 voturi pentru si 4 impotriva, proiectul de hotarare a fost adoptat. Au 
votat impotriva d-nii consilieri: Pleniceanu N, Barbu Fl.; Panait St. si Bedelici V. 
 Al doileal punct al ordinii de zi este proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii 
bugetului de venituri si cheltuieli. Se da citire proiectului de hotarare si referatului Serviciului 
Financiar contabil.  I se da cuvantul d-lui primar care explica pe larg necesitatea acestui 
demers. 
 Dl. consilier Panait: - Mi se pare exagerata suma de 8000 lei pentru proiectare.  Se ia 
act de avizele comisiilor de specialitate. Se supune la vot proiectul de hotarare. Cine ste 
pentru? Unanimitate. 
 Punctul trei al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare  privind aprobarea  
incheierii  Contractului de Asociere intre Consiliul Local Plenita si Asociatia Sportiva 
„Victoria  Plenita. Se  da citire referatului si proiectului de hotarare insotit de anexa. Se ia act 
de avizele comisiilor de specialitate.  Se supun la vot: Cine este pentru? Unanimitate! 
 Punctul patru al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare  privind aprobarea  
folosirii Bazei Sportive a comunei Plenita de catre echipa de fotbal A.S. “Victoria” Plenita si 
finantarea acesteia cu suma 15000 lei. Se da citire proiectului de hotarare. Se ia act de avizele 
comisiilor de specialitate.  Se supun la vot: Cine este pentru? Unanimitate! 
 Punctul cinci al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare  privind aprobarea  
acordarii unui ajutor de urgenta pentru inmormantarea defuntului Mihai Adrian cu ultimul 
domiciliu in comuna Plenita. Se da citire referatului si proiectului de hotarare. Se ia act de 
avizele comisiilor de specialitate. Se supune la vot : Unanimitate! 
 Punctul sase al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare  privind aprobarea  
acordarii unui ajutor de urgenta pentru inmormantarea defuntului Badea Benoni cu ultimul 
domiciliu in comuna Plenita. Se da citire referatului si proiectului de hotarare. Se ia act de 
avizele comisiilor de specialitate. Se supune la vot proiectul de hotarare. Cine este pentru? Cu 
9 voturi pentru si 4 impotriva, proiectul de hotarare a fost adoptat. Au voata impotriva d-nii 
consilieri: Pleniceanu N, Barbu Fl.; Panait St. si Bedelici V. 
 Punctul sapte al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare  privind aprobarea  
acordarii unui ajutor de urgenta pentru inmormantarea defuntului Gugustea Florin cu ultimul 
domiciliu in comuna Plenita. Se da citire referatului si proiectului de hotarare. Se ia act de 
avizele comisiilor de specialitate. Se supune la vot : Unanimitate! 
 Punctul opt al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare  privind aprobarea  
acordarii unui ajutor de urgenta pentru inmormantarea defuntei Sava Maria Magdalena cu 
ultimul domiciliu in comuna Plenita. Se da citire referatului si proiectului de hotarare. Se ia 
act de avizele comisiilor de specialitate. Se supune la vot : Unanimitate! 



 In continuare se da curs solicitarilor grupului de consiliei P.N.L. (Pleniceanu N, Barbu 
Fl.; Panait St. si Bedelici V) inregistrate sub nr. 11772-11773 din 11.08.2016 si 12210 din 
24.08.2016 cu privire la acitivitatile ce le desfasoara Politia Locala Plenita, activitatile ce le 
excuta persoanele de ajutorul social acordat in conditiile Legii nr. 416/2001 privind venitul 
minm garantat si Contractul de inchiriere incheiat intre Conbsiliul Local si C.A.Oltenia. 
 Dl. primar da explicatii necesare fiecarei interpelari in parte si atrage atentia despre 
faptul ca pesonalul din cadrul paratului de specialitate este in subordinea primarului si ca rolul 
consiliului este acela de a legifera, limitandu-se strict la initierea si adoptarea hotararilor de 
consiliu.   
 Nemai fiind probleme inscrise pe ordinea de zi se declara inchise lucrarile sedintei. 
 
          Presedinte de sedinta,                         Secretar, 
              Gurita Constantin                                                                    Adrian Marian 
 
 


