
Proces verbal 

Incheiat azi  26.09.2018 

 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! 

Se da citire ordinii de zi completata cu doua proiecte de hotarare si anume: 

-  probarea organizarii unor evenimente speciale nunti, botezuri pe stadionul din comunei Plenita, judetul 

Dolj; 

- mandatarea Primarului Comunei Plenita, dl. Calafeteanu Mihai Puiu de a sustine si vota in Adunarea 

Generala a A.D.I. “Oltenia” .   Se supune la vot: Se aproba cu unanimitate. 

Primul  punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al 

comunei Plenita.  

Se ia act de avizul comisiilor de specialitate. 

Se da citire referatului intocmit de catre compartimentul de specialitate si proiectului de hotarare. In 

continuare dl. primar da explicatiile necesare, dupa care se trece la vot. Cine este pentru? Cu 8 voturi pentru, 

2 voturi impotriva  si 3 abtineri proiectul a fost adoptat. 

Al doilea  punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind desemnarea 

reprezentantilor consiliului local in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic  „C.N. Plopsor” 

Plenita. Se da citire adresei liceului si proiectului de hotarare prin care se propune aceiasi membri care 

functioneaza de la inceputul mandatului. 

Se ia act de avizul comisiilor de specialitate dupa care se trece la vot. Cine este pentru? Cu 8 voturi 

pentru, 2 voturi impotriva  si 3 abtineri proiectul a fost adoptat. 

Al treilea  punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind probarea organizarii unor 

evenimente speciale nunti, botezuri  pe stadionul din comunei Plenita, judetul Dolj. 

Se da citire referatului si proiectului de hotarare. Nu sunt discutii, se supune la vot: Cine ste pentru? 

Unanimitate! 

Ultimul  punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind mandatarea Primarului 

Comunei Plenita, dl. Calafeteanu Mihai Puiu de a sustine si vota in Adunarea Generala a A.D.I. “Oltenia”  

urmatoarele puncte de pe ordinea de zi: Aprobarea modificarii Contractului de Delegare a Gestiunii 

Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare cu Operatorul Regional  S.C. Compania de Apa 

Oltenia S.A si Aprobarea modificarii Regulamentului serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare 

asigurate de Operatorul Regional  S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. 

Se ia act de avizul comisiilor de specialitate dupa care se trece la vot. Cine este pentru? Cu 8 voturi 

pentru, 2 voturi impotriva  si 3 abtineri proiectul a fost adoptat. 

 Nemai fiind probleme inscrise pe ordinea de zi se declara inchise lucrarile sedintei. 

 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.  

 

 

 

   Presedinte de sedinta,                                            Secretar,                          

                      Bedelici Gheorghe Viorel                                                             Adrian Marian 

 

 


