
Proces verbal 
reiesit din stenograma sedintei ordinare din data de 08.09.2009 

 
 

La sedinta participa toti consilierii in functie. 
Se da citire procesului  verbal al sedintei anterioare si se supune la vot. Se aproba cu unanimitate de 
voturi. 
Se da citire ordinii de zi completata. Se supune la vot. Se aproba cu unanimitate de voturi. 

Primul punct de pe  ordinea de zi il reprezinta: Proiectul de hotarare privind contractarea 
finantarii nerambursabile in valoare de 733,904 mii lei de la Administatia Fondului pentru  Mediu 
pentru inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie 
solara, energie geotermala si eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei 
si solului, conform Ordinului nr. 565/2009, publicat in MO nr.375 din 03.06.2009.  Se da citire 
expunerii de motive si proiectului hotarare. Nefiind discutii se supune la vot. Se aproba cu unanimitate. 

Al doilea punct de ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind  privind aprobarea 
cotei de cofinantare de 20% pentru inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme 
care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la 
îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului in comuna Plenita, judetul Dolj. Se da citire  proiectului 
de hotarare. Nefiind discutii se supune la vot. Este aprobat  cu unanimitate de voturi. 

Al treilea punct de ordinea de zi il reprezinta proiectul privind privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate al proiectului ”Completarea sistemului clasic de producere a apei calde de consum cu 
sisteme care utilizeaza energie solara si care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului”in 
comuna Plenita, judetul Dolj. Se da citire  proiectului de hotarare. Nefiind discutii se supune la vot. 
Este aprobat  cu unanimitate de voturi. 

Al patrulea punct de pe ordinea de zi este proiectul de hotarare privind schimbarea destinatiei 
imobilului identificat in Anexa 74- Inventarul domeniului public al comunei Plenita la pozitia 29 
„Gradinita de copii C. Traiane”. Se da citire referatului si proiectului de hotarare. Nefiind discutii se 
supune la vot. Este aprobat  cu unanimitate de voturi. 

Punctul cinci de pe ordinea de zi il conctituie proiectul de hotarare privind stabilirea modului de 
gestiune a activitatii de salubrizare a comunei Plenita. Domnul primar da citire expunerii de motive 
aratand oportunitatea acestui demers. Nefiind discutii se supune la vot. Este aprobat  cu unanimitate de 
voturi. 
Punctul sase  de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul privind aprobarea Regulamentului pentru 
acordarea titlului de «Cetatean de onoare al comunei Plenita, judetul Dolj» Se da citire expunerii de 
motive, raportului si Regulamentului propus. Se supune la vot. Se aproba cu unanimitate. 

Ultimul punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind majorarea taxei  
pentru oficierea casatoriei si a taxei pentru eliberarea certificatelor de stare civila. Se da citire 
referatului, se arata necesitatea adptarii acestei hotarari. Se supune la vot. Se aproba cu unanimitate 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
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