
Proces verbal 

 

Incheiat azi  28.01.2019 

 

 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:   Se supune la vot: Se aproba cu unanimitate. 

Primul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind vacantarea unei 

functii de consilier local din partea PLN, urmare a demisiei din aceasta functie a d-lui Panait 

Stefan Andrei. Se ia act de demisia d-lui Panait St. Andrei din functia de consilier local si se 

declara vacanta aceasta functie, prin hotarare. 

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

functia de consilier local din partea PNL a domnului Patra Titel. Se da citire adresei filialei 

PNL Dolj, prin care se confirma apartenenta la partid, in prezent, a domnului Patra Titel. Se 

ia act de avizul comisiei de validare  privind calitatea de supleant pe lista de consilieri a 

PNL, la alegerile locale din iunie 2016. Se trece la vot: Cine este pentru? Unanimitate. 

Al treilea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea 

prelungirii contractelor de inchiriere a unor iomobile apartinand consiliului local. Se da citire 

expunerii de motive si proiectului de hotarare. Dl. primar arata care sunt contractele cec fac 

obiectul acestui proiect si anume: contractele din piata, targ, spital si alte immobile 

apartinand consiliului local cu exceptia carierei. Se ia act de avizul comisiei de specialitate. 

Se trece la vot: Cu 9 voturi pentru, 3 impotriva si o abtinere proiectul a fost adoptat. 

Al patrulea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea 

alipirii a douia imobile (terenuri) apartinand consiliului local. Se da citire referatului de 

aprobare si  proiectului de hotarare. Se ia act de avizul comisiei de specialitate. Se trece la 

vot: Cu 9 voturi pentru si 4 impotriva proiectul a fost adoptat. 

Punctul cinci al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea 

retelei scolare la nivelul u.a.t. Plenita. Se da citire adresie I.S.J. Dolj si  proiectului de 

hotarare. Se ia act de avizul comisiei de specialitate. Se trece la vot: Unanimitate. 

Ultimul  punct de pe ordinea de zi il constituie proiectul de hotarare privind 

mandatarea Primarului Comunei Plenita, de a sustine si vota in Adunarea Generala a A.D.I. 

“Oltenia” aprobarea modificarii art. 126, alin (4) Regulamentului serviciilor de alimentare cu 

apa si de canalizare asigurate de Operatorul Regional,  S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. 

se dacitire adresei ADI Oltenia si proiectului de hotarare.Se ia act de avizul comisiei de 

specialitate; Se trece la vot: Cine este pentru? Unanimitate! 

 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,      

GURITA CONSTANTIN                                                              Adrian Marian 
 

 


