
Proces verbal 

Incheiat azi 07.02.2017 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: Se aproba cu unanuimitate. 

 Primul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea inchiririi 

unui teren apartinand consiliului local in vederea exploatarii nisipului si pietrisului din carirera 

Plenita.  Se da citire expunerii de motive si proiectului de hotarare insotit de anexa. Se ia act de 

avizele comisiilor de specialitate.  

 Dl. consilier Panait: daca vom avea nevoie de piatra de unde o vom lua? 

 Dl. primar: o vom cumpara. 

 Dl. consilier Burghel: cine plateste toate avizele: 

 Dl primar: Chiriasul, cel care exploateza poarta si intrega raspundere cu privire la mediu, 

redeventa etc.  

 Se propune o garantie de participare de 3000 lei. 

  Se supune la vot proiectul de hotarare: Unanimitate. 

 Al doileal punct al ordinii de zi este proiectul de hotarare privind organizarea pazei comunale 

pe teritoriul administrativ al comunei Plenita. Se da citire referatului si proiectului de hotarire. Se ia 

act de avizul comisiei de specialitate.  

 Dl. consilier Panait: paza garanteaza furturile din locuintele asigurate? De ce trebuie instituita 

taxa speciala da nu garanteaza? 

  Se supune la vot proiectul de hotarare. Cu 10 voturi pentru, 2 abtineri si un vot impotriva 

proiectul afost adoptat.  

 Punctul trei al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare  privind aprobarea Planului de 

actiuni/lucrari ce se vor desfasura in anul 2017 cu persoanele beneficiare de prevederile Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat.  Se da citire expunerii de motive si proiectului de hotare.  

 Dl. consilier Panait: Unde sunt persoanele din cele 180 de dosare, nu se vad la munca; 

 Dl. primar: Acestia vin la munca dupa o planificare pe ore, zile, saptamani ale lunii in curs. 

 Dl consilier Pleniceanu: vreu sa-l vad la munca pe gornist 

  Se ia act de avizele comisiilor de specialitate.  Se supun la vot: Cine este pentru? 

Unanimitate! 

 Punctul patru al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare  privind aprobarea organizarii 

retelei scolare la nivelul unitatii administrativ- teritoriale Plenita, incepand cu data 01.09.2017. Se ia 

act de avizul confor al ISJ Dolj. Se ia act de avizul comisiei de specialitate. Se supune la vot: 

Unanimitate. 

 Punctul cinci al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare  privind aprobarea Devizului 

general actualizat urmare a modificarii cotei TVA pentru proiectul „Extindere retea de canalizare 

menajera in satul Plenita, comuna Plenita, judetul Dolj” si aprobarea finatarii obiectivului de 

investitie cu suma de 28250 lei de la bugetul local al comunei Plenita a cheltuielilor ce nu  se asigura 

de la bugetul de stat prin PNDR. Se da citire referatului si proiectului de hotarare si Devizului 

general. . Se ia act de avizul comisiei de specialitate. Se supune la vot: Unanimitate. 

 Punctul sase al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii 

contarctului de locatiune nr. 6761/11.02.2005 intre Consiliul Local Plenita si CEC Bank Sucursala 

Craiova pentru o perioada de 3 ani. Se da citire referatului si proiectului de hotarare. Se ia act de 

avizul comisiei de specialitate. Se supune la vot: Unanimitate. 

In final se da citire scrisorii inregistrata sub nr. 4699 din 06.02.2017, insotita de  doua 

ordonante ale Parchetului Bailesti, prin care dl Neghina Waltar aduce la cunostinta consilierilor 

continul acestora. Se ia act de continutul acestora. 

 Nemai fiind probleme inscrise pe ordinea de zi se declara inchise lucrarile sedintei. 

                



   Presedinte de sedinta,                                   Secretar, 

                     Pleniceanu Nicolae                                                                      Adrian Marian 

 

 


