
Proces verbal 
 incheiat azi 05.03.2015  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  cu proiectul de hotarare privind plata 
abonamentelor profesorilor pe luna ianuarie 2015. 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 
prelungirii Contractului de Asociere in Participatiune, nr. 6986 din 05.02.2013, incheiat cu 
S.C. A-Z SYSTEM S.R.L. Se da citire expuneri de motive si propiectului de hotarare.  Se 
supune la vot: Cu 8 voturti pentru 2 abtineri si 3 voturi impotriva mproiectul de hotarare a fost 
adoptat.  
 Al doielea  punct al ordinii de zi il constituie proiectul de privind aprobarea inchirierii 
unui teren apartinand consiliului local in vederea exploatarii nisipului si pietrisului din 
carirera Plenita. La fel ca si primul proiect de hotarare acesta provine din sedinta anterioara 
cand a fost prezentata solicitarea de inchiriere si s-a propus elaborarea pr. de hotarare pt. 
sedinta urmatoare.  Se  da citire  proiectului de hotarare si contractului-cadru, anexa la proiect. 
Nefiind obiectii se supune la proiectul de hotarare. Cine este pentru? Unanimitate. 

 Al treilea  punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare  privind aprobarea 
aprobarea inchirierii islazului comunal catre cresctorii de animale din comuna Plenita la 
solicitarea crescatorilor de animale. Se da citire solicitarii, proiectului de hotarare si 
contractului-cadru, anexa la proiect. Se trece la vot. Cine este pentru? Unanimitate. 

Al patrulea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare   privind aprobarea 
organizarii retelei scolare la nivelul unitatii administrativ teritoriale Plenita, incepand cu data 
01.09.2015. Se da citire Adresei ISJ Dolj si proiectului de hotarare. Se trece la vot: Cine este 
pentru? Unanimitate! 

Punctul cinci al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare   privind aprobarea 
aprobarea modificarii si completarii Contractului de locatiune nr.6701 din 11.02.2005  
incheiat intre Consiliul Local Plenita si CEC BANK Sucursala Craiova. Se da citire expunerii 
de motive si proiectului de hotarare. Se supune la vot: Unanimitate! 

Punct sase al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare   privind aprobarea 
modificarii Contractului de inchiriere nr.8878 din 24.05.2013 respectiv nr 140 din 17.05.2013  
incheiat intre Consiliul Local al comunei Plenita  C.N. Posta Romana Domnul presedinte de 
sedinta da adresei CN Posta Romana, expunerii de motive si proiectului de hotarare. Nefiind 
obiectii se supune la proiectul de hotarare. Cine este pentru? Unanimitate! 

Punctul sapte al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare   privind aprobarea 
aprobarea contului de incheiere si a situatiilor financiare ale exercitiului bugetar pe anul 2014.  
Se da citire referatului intocmit de catre serviciul Financiar contabil si proiectului de hotarare. 
Se supune la vot. Cine este pentru? Unanimitate. 

Punctul opt  al ordinii de zi in constituie proiect de hotarare privind aprobarea 
“Programului Anual al achizitiilor publice” al Consiliului Local al comunei Plenita pentru 
anul 2015. Se da citire proiectului insotit de anexa. Se arata ca acesta este intocmit conform 
bugetul sarac de anul acesta. Se supune la vot.Unanimitate  

Ultimul punct al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii 
contravalorii abonamentelor cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic Plenita, pe luna 



ianuarie a.c. Se da citire proiectului de hotarare insotit de documentele necesare. 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, 
                      Radu Constantin                                                                        Adrian Marian 
 
 


