
Proces verbal 
 incheiat azi 04.02.2016  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 cu doua proiecte si anume: Proiect de hotarare 
pentru modificarea H.C.L. Plenita nr. 65 din 24.11.2014, privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii de interes local   “Extindere retea de 
canalizare ape uzate menajera  in satul Plenita din comuna Plenita judetul Dolj”  si a H.C.L. 
Plenita  nr. 66 din 19.11.2015, privind aprobarea  actualizarii Devizului General in urma 
finalizarii procedurilor de achizitie publica si modificarii cotei TVA de la 24% la 20 % 
incepand cu 01.01.2016 pentru obiectivul de investitie “Extindere retea de canalizare ape 
uzate menajera  in satul Plenita din comuna Plenita, judetul Dolj” si proiect de hotarare pentru 
aprobarea modalitatii de identificare a beneficiarilor, precum si modalitatea de solutionare a 
situatiilor identificate pentru acordarea tichetelor sociale pentru gradinita. Se supune  la vot. 
Se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Primul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea 
bugetului local pe anul 2016. Dl. presedinte de sedinta da cuvantul d-lui primar care arata 
modul de construire al proiectului de buget si repartizarea sumelor astfel incat sa fie acoperite 
toate capitolele in functie de necesitatea acestora. Dupa prezentare au loc discutii si propuneri. 
 - Dl consilier Pleniceanu intreba daca au fost repartizati bani pentru echipa de fotbal. 
 -Dl primar. In  limita posibilitatilor au fost alocati bani si pentru aceasta activitate; 
 - Dl consilier Barbu intreaba ce inseamna cofinantare pentru caminul cultural. 
 - Dl primar.  Cheltuielile cu avizele, acordurile, etc. 
 In continuare dl presedinte da citire proiectului de hotarare insotit de anexe. Se supune 
la proiectul de hotarare. Cine este pentru? Unanimitate! 
 Al doileal punct proiectul de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare in 
anul 2016-2017 pe raza U.A.T. Dl. presedinte de sedinta da citire adresei ISJ prin care se 
comunica   Avizul CONFORM si proiectului de hotarare. Se supune la proiectul de hotarare.. 
Cu unanimitate de voturi prpioectul a fost adoptat. 
 Al treilea  punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea 
prelungirii cu inca doi ani a contractului de inchiriere a spatiului acordat CEC BANK. Se da 
citire expunerii de motive, adresei CEC BANK si proiectului de hotarare. Se supune la 
proiectul de hotarare. Cine este pentru? Unanimitate! 
 Al patrulea  punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind modalitatii 
de identificare a beneficiarilor, precum si modalitatea de solutionare a situatiilor identificate 
pentru acordarea tichetelor sociale pentru gradinita.Se da citire referatului si proiectului de 
hotarare. Se supune la proiectul de hotarare. Cine este pentru? Unanimitate! 
 Ultimul punct  al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare pentru modificarea 
H.C.L. Plenita nr. 65 din 24.11.2014, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiţii de interes local   “Extindere retea de canalizare ape uzate 
menajera  in satul Plenita din comuna Plenita judetul Dolj”  si a H.C.L. Plenita  nr. 66 din 
19.11.2015, privind aprobarea  actualizarii Devizului General in urma finalizarii procedurilor 
de achizitie publica si modificarii cotei TVA de la 24% la 20 % incepand cu 01.01.2016 
pentru obiectivul de investitie “Extindere retea de canalizare ape uzate menajera  in satul 
Plenita din comuna Plenita, judetul Dolj”  Se  da citire referatului si proiectului de hotarare 
insotit de anexa. Se supune la vot. Unanimitate! 
 Nemaifiind  probleme de dezbatul se declara inchise lucrarile sedintei. 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
  PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                       SECRETAR,                        

       Nicolae Malusel           Adrian Marian 



 
 


