Proces verbal
incheiat azi 02.09.2015 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 astfel: - proiectul de hotarare privind completarea
HCL nr.15/2015- Programul de achizitii publice pe anul 2015 si proiect de hotarare privind
aprobarea S.F. si indicatorii economici pentru proiectele „NOI ORIZONTURI PENTRU
INFLORIREA CULTURALA SUSTENABILA TRANSFRONTALIERA INTRE LOM SI
PLENITA - CONSTRUCTIE SI DOTARE TEATRU DE VARA IN COMUNA PLENITA”
si „PREVENIREA INUNDATIILOR IN LOM CHUPRENE SI PLENITA – LUCRARI DE
REGULARIZARE PENTRU PARAIAS UDUDOIU COMUNA PLENITA”. Supusa la vot,
ordinea de zi se aproba cu unanimitate de voturi.
Primul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea
aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015. in adreselor CJDolj si DGRFP Dolj. I se
acorda cuvantul d-lui primar care da citire referatului, explicand pe larg modul de repartizare
a sumelor respectiv cheltuieli de personal pentru invatamant- hotarari judecatoresti si drumuri.
In continuare dl. presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare. Se supune la proiectul
de hotarare. Cine este pentru? Unanimitate.
Al doielea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea
executarii lucrarii “ Studiul
Pedo-Agrochimic al terenului in vederea intocmirii
documentatiei Amenajament Pastoral pentru islazul comunei Plenita” . Se da citire referatului
si proictului de hotarare. Nefiind obiectii se supune la proiectul de hotarare. Cine este pentru?
Unanimitate.
Al treilea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea
implementarii proiectului ““Proiectul Ro-Net – construirea unei infrastructuri nationale de
broadband in zonele defavorizate” pentru localitatea Calugarei comuna Orodel, judetul Dolj.
Se explica ca acest proiect nu are legatura cu Plenita decat ca acesta tranziteaza cu fibra optica
prin Plenita. Se da citire adresei S.C. PROTELCO S.A. si proiectului de hotarare. Nefiind
obiectii se trece la vot. Cu unanimitate de voturi acest prioect a fost adoptat.
Al patrulea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea
modificarii punctului nr. 6 din Anexa la HCL Plenita nr. 8 din 26.02.2009 privind includerea
unor bunuri in inventarul domeniului public al comunei Plenita, judetul Dolj. Se da citire
expunerii mde motive si proiectului de hotarare. Se supune la vot. Unanimitate!
Punctul cinci al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind modificarea si
completarea HCL Plenita nr. 15 din 05.03.2015 pentru aprobarea “Programului Anual al
achizitiilor publice” al Consiliului Local al comunei Plenita pentru anul 2015, Dl. primar arata
care este sunt motivele acestei initiative. Nefiind obiectii se supune la proiectul de hotarare.
Cine este pentru? Unanimitate.
Punctul sase al ordinii de zi il constituie proiectul de hotare privind aprobarea SF si
indicatorii tehnico-economici pentru proiectele „NOI ORIZONTURI PENTRU
INFLORIREA CULTURALA SUSTENABILA TRANSFRONTALIERA INTRE LOM SI
PLENITA - CONSTRUCTIE SI DOTARE TEATRU DE VARA IN COMUNA PLENITA”
si „PREVENIREA INUNDATIILOR IN LOM CHUPRENE SI PLENITA – LUCRARI DE
REGULARIZARE PENTRU PARAIAS UDUDOIU COMUNA PLENITA”, ce se vor
implementa cu partenerii bulgarii potrivi Protocolului de colaborare incheiat intre Comuna
Plenita, judetul Dolj, din Romania si Municipiile Lom si Chuprene din Bulgaria. Se da citire
expunerii de motive si proiectului de hotarare. Se propune emiterea a doua hotarari, cate una

pentru fiecare proiect, se supune la vot. Cu unanimitate de voturi cele doua prioecte au fost
adoptate.
Ultimul puct al ordinii de zi. Analiza solicitarilor inregistrate sub nr.10976 din
07.08.2015, 11256 din 21.08.2015 si 11278 din 24.08.2015.
Solicitarilor inregistrate sub nr.11256 din 21.08.2015 si 11278 din 24.08.2015 doresc
inchirierea unor spatii medicale din cadrul imobilului „Spital (sectie chirurgie si obstretica
ginecologie )” apartinand consiliului local. Dupa citirea celor doua solicitari s-a convenit ca
pentru urmatoarea sedinta sa se pregateasca proiectele de hotarare in vederea inchirierii.
Solicitarea inregistrata sub nr.10976 din 07.08.2015 are ca obiect aprobarea unei
asocieri in participatiune in vederea exploatarii carierei Plenita. Aceasta propunere a fost
respinsa de catre consiliul local intrucat in aceasta privinta exista HCL Plenita nr.9/2015 prin
care se aproba inchirierea carierei in suprafata de 10000 mp. Procedura de scoatere la licitatei
a fost demarata o data, nu a fost desemnat niciun castigator, urmand a se relua procedura. De
acest lucru a luat act semnatarul solicitarii in cadrul sedintei, acesta fiind prezent la dezbateri.
Nemaifiind probleme de dezbatul se declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Gagiu Ioan
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