
 
Proces verbal 

reiesit din stenograma sedintei ordinare din data de 30.03.2009 
 
 

La sedinta participa toti consilierii in functie. 
Se desemneaza presedintele de sedinta in persoana d-nei  consilier Mitrica Maria. 
Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. Se aproba cu unanimitate de 

voturi. 
Se da citire ordinii de zi completata. Se supune la vot. Se aproba cu unanimitate de 

voturi. 
Primul punct al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri 

si cheltuieli pe anul 2009. I se da cuvantul d-lui primar care da citire expunerii de motive si 
proiectului de hotarare, aratand ca sumele primite se dovedesc a fi insuficiente si ca anul acesta 
va trebui sa  se puna foarte mare accent pe colectarea impozitelor si taxelor locale la timp pentru 
a se evita intrarea in imposibilitate de plati. Se supune la vot: Se aproba cu unanimitate de voturi. 

Al doilea punct de pe ordinea de zi il reprezinta  proiectul de hotarare privind trecerea din 
domeniul public al comunei Plenita in domeniul privat al comunei Plenita a imobilului „Teatru 
de vara + teren aferent” aflat in inventarul domeniului public la pozitia 43, in vederea vanzarii.  

Se da citire raportului si proiectului de hotarare aratandu-se ca acest imobil nu prezinta 
interes pentru consiliul local si ca poate fi vandut in vederea obtinerii unui pret bun pe acesta 
urmand ca apoi sa se impoziteze conform declaratiei de impunere in comformitate cu prevederile 
legii 571/2003, cu modificari completari, privind codul fiscal. Se supune la vot:  Se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

Al treilea punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind trecerea din 
domeniul public al comunei Plenita in domeniul privat al comunei Plenita a imobilului „Centrala 
termica cu terenul inclus la Baie publica” aflat in inventarul domeniului public la pozitia 11, in 
vederea vanzarii. Se da citire raportului si proiectului de hotarare aratandu-se ca acest imobil nu 
prezinta interes pentru consiliul local si ca poate fi vandut in vederea obtinerii unui pret bun pe 
acesta urmand ca apoi sa se impoziteze conform declaratiei de impunere in comformitate cu 
prevederile legii 571/2003, cu modificari completari, privind codul fiscal. Se supune la vot:  Se 
aproba cu unanimitate de voturi. 

Al patrulea punct de ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind trecerea din 
domeniul public al comunei Plenita in domeniul privat al comunei Plenita a imobilului „Cladire 
fost IRE” aflat in inventarul domeniului public la pozitia 77, in vederea vanzarii. Se da citire 
raportului si proiectului de hotarare aratandu-se ca acest imobil nu prezinta interes pentru 
consiliul local si ca poate fi vandut in vederea obtinerii unui pret bun pe acesta urmand ca apoi sa 
se impoziteze conform declaratiei de impunere in comformitate cu prevederile legii 571/2003, cu 
modificari completari, privind codul fiscal. Se supune la vot:  Se aproba cu unanimitate de 
voturi. 

Al cincilea  punct de ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea  
Studiului de fezabilitate Studilui de Fezabilitate „REABILITARE SPITAL: COMPARTIMENT 
DE PRIMIRE A URGENTELOR, LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE, CABINETE 
MEDICALE INDIVIDUALE. FAZA: DOCUMENTE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE 
INTERVENTIE”. Are cuvantul dl. primar care da citire expunerii de motive si proiectului de 
hotarare. Se supune la vot : Este aprobat  cu unanimitate de voturi. 



Punctul sase de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea 
inchirierii suprafetei de 0,25 ha in vederea extinderii targului saptamanal. Se da citire expunerii 
de motive si proiectului de hotarare. Se apreciaza ca este foarte buna locatia si se supune la vot. 
Se aproba cu unanimitate de voturi. 

Ultimul punct de pe ordinea de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea 
incadrarii a 30 muncitori necalificati in conditiile Legii 76/2002 prin Conventie incheiata cu 
AJOFM Dolj. Se supune vot: Se aproba cu unanimitate de voturi. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,   SECRETAR, 
Serban Victor                Adrian Marian 
 


