Proces verbal
Incheiat azi 09.05.2013
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.
Dl presedinte da citire ordinii de zi completata cu proiectul de
hotarare privind aprobarea platii abonamentelor cadrelor didactice pe luna
martie 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 raportului de evaluare intocmit de catre SC EVAL CONT AUDIT
SRL, privind activele corporale care fac parte din sistemul de alimentare cu
apa al comunei Plenita inregistrat sub nr.7850 din 01.04.2013, cu valoarea
totala de 2.977.066,38 lei. Se da citire raportului, 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 doi: Proiect de hoarare privind aprobarea organizarii
“Sarbatoarea Bujorului de la Plenita” pe data de 19.05.2013. si aprobarea
cheltuirii sumei de 5000 lei pentru acest eveniment. Se da citire referatului
si proiectului de hotarare. Se supune la vot: Cu unanimitate de voturi
poiectul de hotarare a fost adoptat.
Punctul trei de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea
inchiririerii unui teren in suprafata de 20 mp in vederea realizarii unei
frizerii. Se da citire solicitarii nr.8153/2013 si proiectului de hotarare. Se
solicita ca acest obiectiv sa fie construit din material izopan. Se supune la
vot. Cine este pentru? Unanimitate!
Punctul patru de pe ordinea de zi in reprezinta proiectul de hotarare
privind desmnarea unui membru in Consiliul de Administratie al Liceului
Tehnologic Plenita – reprezentant al Consiliului Local al comunei Plenita.
Dl. consiler Neghina Waltar, profesor la Liceul Tehnologic Plenita propune
pe d-na Vasiloanca Aristica membru in C.A. al unitatii de invatamant,
motivandu-si propunerea invocand experienta in domeniul financiar contabil
a doamnei consilier. Nemaifiind alta propunere se supune la vot. Cine este
pentru? Unanimitate!
Punctul cinci: Proiect de hoarare privind aprobarea decontarii
contravalorii navetei cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic „C.N.
Plopsor” din comuna Plenita, judetul Dolj pentru luna martie 2013. Se da
citire referatului si proiectului de hotarare. Se supune la vot: Cu unanimitate
de voturi poiectul de hotarare a fost adoptat.
Nemaifiind probleme de dezbatut se declara inchise lucrarile sedintei.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
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