
 
Proces verbal 

reiesit din stenograma sedintei ordinare din data de 30.07.2009 
 
 

La sedinta participa toti consilierii in functie. 
Se da citire procesului  verbal al sedintei anterioare si se supune la vot. Se aproba 

cu unanimitate de voturi. 
Se da citire ordinii de zi completata cu nota de constatare a Garzii Nationala de 

Mediu – Comisariatul Judetean Dolj. Se supune la vot. Se aproba cu unanimitate de 
voturi. 
 

Primul punct de pe  ordinea de zi il reprezinta: Proiectul privind insusirea 
raportului de evaluare si stabilirea pretului de pornire la licitatie pentru imobilul 
„Gradinita de copii C. Traiane si teren aferent” in valoare de 52000 lei. Se da citire 
raportului de evaluare  si proiectului de hotarare. Se supune la vot. Se aproba cu 
unanimitate. 

Al doilea punct de pe ordinea de zi il reprezinta   proiectul de hotarare privind 
reactualizarea unor taxe locale si pentru eliberarea adeverintelor. Se da citire referatului si 
proiectului de hotarare. Se propune diferentierea taxei la ovine si caprine fata de bovione 
si porcine.Se supune la vot: Se aproba cu unanimitate de voturi. 
 

Al treilea punct de ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind  
rectificarea bugetului local. Se da citire expunerii de motive. Este aprobat  cu unanimitate 
de voturi. 
 

Al patrulea punct de pe ordinea de zi presupune analiza ofertei  INFORURAL 
S.A. S – a stabilit lansarea unei invitatii pentru sedinta din luna august in care sa prezinte 
oferta propriu – zisa. 
 

Ultimul punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul privind inchiderea 
depozitelor de deseuri de pe raza u.a.t. Plenita, urmare a notei de constatare a Garzii 
Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Dolj. Cu unanimitate de voturi Consiliul 
Local al comunei Plenita hotaraste inchiderea depozitelor de gunoi din localitatea Plenita. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
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