
ROMÂNIA 
JUDETUL DOLJ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA 
 

HOTĂRÂREA nr.19 
privind aprobarea implementarii Proiectului 

 “Crearea de Oportunitati prin Masuri Integrate de Calitate” 
 

 Având în vedere scrisoarea de intentie a comunei Virtop privind realizarea pateneriatului dintre 
Primaria comunei Plenita, Scoala Gimnaziala Virtop, Primaria comunei Plenita si Asociatia de 
Consultanta si Consiliere Economico Sociala Oltenia pentru implementarea Proiectului “Crearea de 
Oportunitati prin Masuri Integrate de Calitate”, expunerea de motive intocmita de catre primarul 
comunei, în calitatea sa de initiator, înregistrata sub nr. 12473 din 09.09.2016, prin care se sustine 
necesitatea si oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitătii si avizul 
comisiei de specialitate a Consiliului Local Plenita; 
 In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si 
completările ulterioare; 
 In temeiul art. 36 alin. (2) lit.”b” si “d”, alin (4) lit. “d”, alin (7), art. 45 alin. (1) si art. 115 
alin. (1) lit. “b” din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare; 

Consiliul Local al comunei Plenita adoptă prezenta  
 

H O T A R A R E : 
Art. 1. Se aprobă implementarea proiectului “Crearea de Oportunitati prin Masuri Integrate de 

Calitate” 
Art. 2. Se aproba incheierea parteneriatului dintre dintre Primaria comunei Virtop, Scoala 

Gimnaziala Virtop, Primaria comunei Plenita si Asociatia de Consultanta si Consiliere Economico 
Sociala Oltenia pentru implementarea proiectului aratat la art.1 din prezenta hotarare. 

 Art. 3. – Se aproba bugetul aferent comunei Plenita pentru  implementarea proiectului aratat la 
art.1 din prezenta hotarare. 

Art. 4. – Se aproba suportarea din bugetul local al comunei Plenita, judetul Dolj a unei 
cofinantari de 2 % din valoarea bugetului aferent comunei Plenita pentru  implementarea proiectului 
aratat la art.1 din prezenta hotarare. 

Art. 5. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 
Plenita.  

Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 
prevăzut de lege, primarului comunei si prefectului judetului Dolj si se aduce la cunottintă publică prin 
afisarea la sediul primăriei, precum si pe pagina de internet www.plenita.ro. 

  PREŞEDINTE,         
Burghel Nicolae                 CONTRASEMNEAZA,           
        SECRETAR, 
        Adrian Marian 
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