
Proces verbal 
 incheiat azi 04.02.2015  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  un proiectul de hotarare privind modificarea si 
completarea HCL nr.58/2014 si analiza solicitarii SC A-Z SYSTEM SRL. De asemenea se 
retrage de ordinea de zi  proiectul de hotarare privind acordarea normei de hrana pentru 
politistii locali urmare a publicarii in MO a O.G. nr.7/1015 pentru completarea art. 35(1) din 
Legea politiei locale nr. 155/2010. Supusa  la vot, ordinea de zi se aproba cu unanimitate de 
voturi. 

Primul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de privind modificarea si 
completarea HCL nr.58/2014 privind predarea către M.D.R.A.P. prin “C.N.I.” S.A.,  a 
amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executării obiectivului de investiţii 
„Reabilitare, modernizare si dotare Camin cultural comuna Plenita, judetul Dolj” urmare a 
rectificarii cartii funciare a caminului cultural. Se da citire expunerii de motive si  proiectului 
de hotarare Nefiind obiectii se supune la proiectul de hotarare. Cine este pentru? Unanimitate. 

 Al doilea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare  privind aprobarea 
bugetului local al comunei Plenita pe anul 2015. I se da cuvantul d-lui primar care explica pe 
larg proiectia bugetului local pe anul in curs criticand tot odata HG nr.14/2015 prin care au 
fost alocati in mod defectuos bani pentru u.a.t.-uri Se da citire referatului si proiectului de 
hotarare. Se trece la vot. Cine este pentru? Unanimitate. 

Al treilea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare   privind aprobarea 
Organigramei si Statului de functii al paratului de specialitate al primarului comunei Plenita si 
al SPCLEP Plenita. Se da citire Notei de fundamentare, Avizului A.N.F.P. si proiectului de 
hotarare.  

Dl. consilier Pleniceanu: Populatia comunei scade si numarul de angajati creste? Sunt 
de acord cu doua obervatii. Nemai fiind alte interventii se trece la vot: Cu unanimitate de 
voturi acest proiect a fost adoptat. 

Al patrulea  punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare   privind aprobarea 
prelungirii contractelor de inchiriere din piata si targul saptamanal . Se da citire expunerii de 
motive si proiectului de hotarare. Se supune la vot: Unanimitate! 

Punct cinci al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare   privind aprobarea 
decontarii contravalorii navetei, pentru luna decembrie 2014, cadrelor didactice din cadrul 
Liceului Tehnologic „Constantin Nicolaescu Plopsor” Plenita. Domnul presedinte de sedinta 
da citire referarului, proiectului de hotarare insotit de documentele transmise de liceu. Nefiind 
obiectii se supune la proiectul de hotarare. Cine este pentru? Unanimitate! 

Punctul sase al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare   privind aprobarea 
revocarii hotararii nr.49/2014 privind reintroducerea in extravilanul localitatii Plenita a 
terenului in suprafata de 106,34 ha si incetarea aplicabilitatii H.C.L. Plenita nr.17/2013. Se da 
citire referatului intocmit de catre secretarul comunei Plenita si proiectului de hotarare. Se 
supune la vot. Cine este pentru? Unanimitate. 

Ultimul punct al ordinii de: analiza celor doua solicitari cu privire la exploatarea 
carierei Plenita.  

SC SARDEGNIA CONSTRUCTII OPREA SRL solicita ichirierea /concesionarea 
carierei iar SC A-Z SYSTEM solicita prelungirea contractului de asociere cu perioada de 
valabilitate a Permisului de exploatare, respectiv august 2015. S-a convenit ca pentru sedinta 
urmatoare sa se initieze doua proiecte de hotarare, unul pentru prelungirea contractului pe 



perioada de valabilitate a permisului de exploatare si unul pentru aprobarea inchirierii in 
conditiile legii a unei suprafete din cariera Plenita.  

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


