
Proces verbal 
 incheiat azi 03.07.2015  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 modificata si completata astfel: 
- proiectul de hotarare privind insusire accord parteneriat cu municipalitatea Novo Selo 

Bulgaria; 
-  proiect de hotarare privind aprobarea modificarii unui contract de concesiune; 
- proiectul de hotarare privind asocierea in ADI CALAFAT – BECHET; 
- proiect de hotarare privind aprobarea modificarii HCL Plenita nr 4/2015- Organigrama si 

statul de functii. 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. Se da citire  referatului si 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 insusire 
accord parteneriat cu municipalitatea Novo Selo Bulgaria. Se da citire expunerii de motive, 
proictului de hotarare si Acodului inregistrat sub nr. 9953 din 01,07.2015. In continuare dl. 
primar arata care este ratiunea acestui acord. Nefiind obiectii se supune la proiectul de 
hotarare. Cine este pentru? Unanimitate. 

 Al treilea  punct al ordinii de zi il constituie proiect de hotarare privind aprobarea 
modificarii  contractului de concesiune nr. 12323 din 18.01.2013. Se da citire solicitare 
adresei  SC TNS PETROL COMPANY SRL prin care solicita marirea suprafetei 
concesionate si precum si a perioadei. Au loc discutii care conduc la aprobarea maririi 
suprafetei dar nu si a perioadei de concesionare. Se trece la vot. Cine este pentru? Cu 
unanimitate de voturi s-a adoptat hotararea privind aprobarea maririi suprafetei concesionata 
prevazuta in proiect. Marirea perioadei de concesionare a fost respinsa. 

Al patrulea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare  privind aprobarea  
asocierii Comunei Plenita prin Consiliul Local Plenita,  in cadrul Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara CALAFAT-BECHET. Se da citire proiectului de hotarare 
insotit de documentele necesare. Se supune la vot.Unanimitate. 

 Punctul cinci al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare   privind 
aprobarea modificarii HCL Plenita nr 4/2015- Organigrama si statul de functii. Se da citire 
adresei Institutiei Prefectului Judetului Dolj potrivit OUG nr.63/2010 si proiectului de 
hotarare. Au loc discutii dupa care se trece la vot. Cine este pentru: cu 9 voturi pentru 3 
impotriva si o abtinere proiectul de hotarare a fost adoptat. Au votat impotriva d-nii consiliri 
Pleniceanu N, Barbu Marius Florin si d-na Crucica Simina Maria. S-a abtinut dl. consilier 
Radu C. 

Nemaifiind  probleme de dezbatul se declara inchise lucrarile sedintei. 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
   
 
  PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                       SECRETAR, 

      Crucica Maria Simina.           Adrian Marian 
 

 


