
Proces verbal 
 incheiat azi 09.12.2013 

 
in sedinta ordinara  a Consiliului Local al comunei Plenita 

 
 La sedinta participa 12 consilierii in functie. Absenteaza domnul consilier Golgan 
Viorel. 
 Se desemneaza un nou presedinte de sedinta, d-na consilier Mitrica Maria. 
 Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare: Unanimitate! 
 Se da citire ordinii de zi completata cu doua proiecte de hotarare: organizarea 
pomunlui de  Craciun si plata abonamentelor cadrelor didactice. Se supune la vot.  
Ordinea de zi se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Primul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea 
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014 la nivelul u.a.t. Plenita.  
 Doamna presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar care prezinta referatul 
si anexele aratand ca in anul 2014 impozitele si taxele locale nu vor fi majorate aceste 
ramanad la nivelul anului 2013, cu exceptia taxei pentru cununie si cea de divort care se 
vor majora conform anexei nr.2 la proiectul de hotarare.    Nefiind obiectii se trece la vot: 
cine este pentru ?  Unanimitate! 
 Al doilea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind 
rectificare bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Plenita.  
 Se da citire adreselor DGFP Dolj prin care se comunica influientele privind 
capitolul salarizare din invatamantul preuniversitar. Se da citire referatului si proiectului 
de hotarare. Se supune la vot : Unanimitate! 
 Al treilea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind 
aprobarea inchirierii unui spatiu partinand consiliului local in vederea infiintarii unui 
birou de cadastru.Se da citire solicitarii si proiectului de hotarare. Este salutata aceasta 
initiativa, supusa la vot a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 Al patrulea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind 
modificarea si completarea HCL nr. 25/2012 privind includerea unui bun in inventarul 
domeniului privat al comunei Plenita. I se da cuvantul domnului secretar al comunei 
Plenita care prezinta HCL 25/2012, insotita de raportul si referatul de legalitate la 
hotarare. Doamna presedinte da citire expunerii de motive si proiectului de hotarare. 
Nefiind obiectii se trece la vot: Cine este pentru ? Unanimitate! 
 Punctul cinci de pe ordinea de zi in constituie proiectul de hotarare privind 
stabilirea domeniilor in care contravenientii pot presta munca in folosul comunitati pe 
raza comunei Plenita. Se da citire referatului si proiectului de hotarare. Se supune la vot. 
Se aproba cu unanimitate de voturi. 

 Punctul sase de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind   realizarea 
pomului de Craciun si acordarea unor cadouri pentru prescolarii si elevii claselor I - VIII 
de la Liceul Tehnologic  „C.N. Plopsor” din comuna Plenita, judetul Dolj si pentru  
realizarea unui joc de artificii in noaptea de 31.12.2013. Se da citire referatului si 
proiectului de hotarare. Supus la vot a fost aprobat cu unanimitate de voturi.  

 Al saptelea si ultimul  punct al ordinii de zi il constituie  proiectul de hotarare 
privind aprobarea decontarii contravalorii navetei, luna noiembrie 2013, cadrelor 
didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Nicolaescu Plopsor” Plenita. 



 Doamna presedinte de sedinta da citire referarului, proiectului de hotarare insotit 
de documentele transmise de liceu. Nefiind obiectii se supune la proiectul de hotarare. 
Cine este pentru? Unanimitate! 
 Nemaifiind  probleme de dezbatut se declara inchise lucrarile sedintei. 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
 
  PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR, 
                      Mitrica Maria                                           Adrian Marian 
 
 


