Proces verbal
Incheiat azi 04.02.2013
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.
Dl presedinte da citire ordinii de zi completata cu inca patru proiecte de hotarare
ivite dupa lansarea convocatorului si care sunt considerate necesare si nu sufera amanare
pana la sedinta din luna urmatoare. Acestea sunt: proiect de hotarare privind aderarea
comunei Plenita la Asociaţia Comunelor din România; proiect de hotarare privind
insusirea raportului de evaluare a retelei de alimentare cu apa; proiect de hotarare privind
aprobarea unei dezmembrari si proiectul de hotarare privind evaluarea secretarului
comunei Plenita. Se supune la vot ordinea de zi completata : Se aproba cu unanimitate de
voturi.
Primul punct inscris pe ordinea de zi: Proiectul de hotarare privind aprobarea
contului de incheiere a exercitiului bugetar. Se da citire referatului proiectului de hotarare
insotit de anexa. . Nefiind obiectii se supune la vot. Cine este pentru? Cu unanimitate de
voturi poiectul de hotarare a fost adoptat.
Punctul doi de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii
excedentului bugetului local pe anul 2012 ca sursa de finantare pentru sectiunea
dezvoltare a bugetului local pe anul 2013. Se da citire referatului si proiectului de
hotarare. I se da cuvantul d-lui primar care da explicatiile necesare. Nefiind niciun fel de
problema se supune la vot. Cine este pentru? Unanimitate!
Punctul trei de pe ordinea de zi in reprezinta proiectul de hotarare privind
aprobarea contractul de asociere in participatiune in vederea exploatarii carierei Plenita.
Din sedinta anterioara s-a stabilit ca primarul comunei sa negocieze clauzele contractului,
urmand ca aceste sa fie puse in discutie, in plenul sedintei urmatoare. Se da citire
contractului analizandu-se fiecare articol in parte.
Domnul consilier Burghel Nicolae intreaba ce insemna „beneficiu”. I se dau
raspunsurile necesare in sensul ca acesta este asimilat profitului. Se da citire proiectului
de hotarare. Se supune la vot: Cu unanimitate de voturi poiectul de hotarare a fost
adoptat.
Punctul patru de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de horarare privind
aderarea comunei Plenita la Asociaţia Comunelor din România. Se da citire scrisorii
inregistrata sub nr. 6925 din 31.01.2013 si si proiectului de hotarare. Se supune la vot:
Unanimitate!
Punctul cinci de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind
aprobarea
modificarii lungimii unei strazi din satul Castrele Traiane, respectiv Str. George
Calinescu in sensul ca aceasta in realitate are o lungime de 575 m si ne de 350 cum din
eroare a fort trecut in inventar. Se da citire referatului nr. 6821 din 28.01.2013 si
proiectului de hotarare. Nefiind obiectii se supune la vot: Cu unanimitate de voturi
poiectul de hotarare a fost adoptat.
Punctul sase: Proiect de hoarare privind aprobarea decontarii contravalorii navetei
cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic „C.N. Plopsor” din comuna Plenita, judetul

Dolj pentru luna decembrie 2012. Se da citire referatului si proiectului de hotarare. Se
supune la vot: Cu unanimitate de voturi poiectul de hotarare a fost adoptat.
Punctul sapte de ordinea de zi: proiect de hotarare privind insusirea raportului de
evaluare a retelei de alimentare cu apa a localitatii Plenita intocmit de catre evaluator
autorizat Licut Mariana, cu legitimatia nr. 13669/2013, prin care se stabileste valoare
sistemului de alimentare cu apa a localitatii Plenita pus in functiune in anul 1974,
proprietate publica a comunei Plenita, in cuantum de 5417,5 lei. De asemenea se solicita
aprobarea concesionarii bunurilor proprietate publica a comunei Plenita care alcatuiesc
sistemul de alimentare cu apa potabila al comunei Plenita format din bunurile rezultate in
urma implementarii Proiectului “Modernizarea si extinderea sistemului dealimentare cu
apa in comuna Plenita ” in valoare totala de 2.909.076 lei prevazute in anexa nr.1 la
prezenta hotarare precum si a bunurilor aratate raportul de evaluare intocmit de catre
evaluator autorizat Licut Mariana in valoare de 5417,5 lei reprezentand anexa nr.2 la
prezenta hotarare. Se arata in continuare ca UAT Plenita este membra a A.D.I.
„OLTENIA” care are ca operator regional SC Compania de Apa Oltenia SA. . Nefiind
obiectii se supune la vot: Cu unanimitate de voturi poiectul de hotarare a fost adoptat.
Punctul opt: Proiect de hotarare privind dezmembrarii terenului apartinand
domeniului public al comunei Plenita, situat in comuna Plenita, str. Alexandru Vlahuta
19, cu nr.cadastral 30331 inscris in cartea funciara a localitatii în suprafata de 14877 mp.
in doua loturi astfel: lotul 1 de teren, în suprafaţă de 3051 mp, aparţinând domeniului
public al comunei Plenita si lotul 2 de teren în suprafaţă de 11826 mp, aparţinând
domeniului public al comunei Plenita. Domnul primar arata ca lotul nr.1 va fi concesionat
in vederea realizarii unui abator si a unui centru de comercializare a carnii. Se da citire
raportului si proiectului de hotarare. Se supune la vot: Cu unanimitate de voturi poiectul
de hotarare a fost adoptat.
Ultimul punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiect de hotarare privind
evaluarea secretarului comunei Plenita. Se propune acordarea calificativului foarte bine,
urmand ca primarul comunei Plenita sa procedeze la evaluarea performantelor aferente
intregii activitati a secretarului comunei Plenita, corespunzator perioadei 01.01.2012 –
31.12.212. Se supune la Unanimitate!
Nemaifiind probleme de dezbatul se declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
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