
Proces verbal 
 
 

Incheiat azi 07.08.2013 
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. 
 D-na presedinte da citire ordinii de zi completata cu o solicitare a SC TNS 
ECOSALUB SRL si Scrisoarea de intentie a domnului consiler Gologan Viorel 
inregistrata cu nr. 10776 din 05.08.2013. 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  
delimitarii zonelor comunei Plenita pentru stabilirea impozitului asupra terenului 
intravilan si extravilan. Se da citire referatului si proiectului de hotarare prin care se 
propune: 
 1)  pentru satul Plenita –localitate de  resedinta a comunei Plenita, localitate de 
rangul IV; 
  a) zona A = pentru persoanele fizice si juridice cu domiciliul in blocurile 
de locuinte din centrul localitatii; 
  b) zona  B  =  pentru persoanele fizice si juridice cu domiciliul in restul 
localitatii. 
 2) pentru satul Castrele Traiane – sat component al comunei Plenita, localitate de 
rangul V; 
  a) zona A pentru intreaga localitate.  
 Nefiind obiectii se supune la vot. Cine este pentru? Cu unanimitate de voturi  
poiectul de hotarare a fost adoptat. 
 Punctul doi: Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea HCL Plenita 
nr.2/2013 privind impozitele si taxele locale pe anul 2013.  Se da citire referatului si 
proiectului de hotarare. Nefiind obiectii se supune la vot. Cine este pentru? Cu 
unanimitate de voturi  poiectul de hotarare a fost adoptat. 
 Punctul trei: Proiectul de hotarare privind insusirea si aprobarea esalonarii sumei 
de 106231 lei datorate bugetului de stat din bugetului de venituri si cheltuieli al comunei 
Plenita conform Deciziei de esalonare la plata nr. 517454 din 31.05.2013. Se da citire 
referatului deciziei insotita de anexa si proiectului de hotarare. Nefiind obiectii se supune 
la vot. Cine este pentru? Cu unanimitate de voturi  poiectul de hotarare a fost adoptat. 
 Punctul patru: Proiectul de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta 
pentru inmormantarea defunctului Fasiu C-tin.  Se propune alocarea sumei de 650 lei, se 
da citire referatului si proiectului de hotarare. Se supune la vot. Cine este pentru? 
Unanimitate! 
 Punctul cinci: Analiza solicitarii SC TNS ECOSALUB SRL cu privire la 
concesionarea unui teren in vederea realizarii unei statii PECO. S-a stabilit contactarea 
unei persoane autorizate sa intocmeasca Studiul de oportunitate si apoi in sedinta de 
consiliu sa fie supus aprobarii. 
 Ultimul punct de ordinea de zi: Analiza scrisoarii de intentie a domnului consiler 
Gologan Viorel. I se da cuvantul domnului consilier care explica pe larg ce intentioneaza 



sa faca in piata agroalimentara. Domnul primar arata ca exista aceasta intentie si din 
partea sa, insa totul trebuie raportat la resursele financiare de care dispunem. In final s-a 
conchis ca in sedinta viitoare sa se in initieze un proiect de hotarare prin care sa fie 
alocata suma de 10. 000 lei si pe baza unui deviz aprobat sa demareze lucrarile extindere 
a pietei agroalimentara. 
Nemaifiind  probleme de dezbatut se declara inchise lucrarile sedintei. 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
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