
Proces verbal 
al sedintei ordinare din data de 12.04.2010. 

 
La sedinta participa toti consilierii in functie. 
Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. Se aproba cu unanimitate 

de voturi. 
Se da citire ordinii de zi, completata adresa nr.13/2010 a SC DANCRI SRL, inregistrata 
sub nr. 7345 din 10.03.2010. Se supune la vot: Se aproba cu unanimitate de voturi. 

Primul punct de pe  ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare  privind 
instrumentarea proiectului   „ Modernizare infrastructură agricola in comuna Pleniţa 
judeţul Dolj” pe Masura 125 

Se da citire expunerii de motive si proiectului de hotarare . Au loc discutii: Dl. 
primar arata domnilor consilieri drumurile de exploatare pe care se  doreste 
implementarea proiectului. 

Se trece la vot: Cu unanimitate de voturi aceasta hotarare a fost adoptata. 
Al doilea punct de ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare  privind 

aprobarea indicatorilor tehnico economici ai documentaţiei tehnico economice - Studiu 
de fezabilitate – proiect cu nr. 4/2010  - Modernizarea infrastructurii agricole in comuna 
Pleniţa Judeţul Dolj .  

Se da citire si proiectului de hotarare insotit de anexa. Nefiind obiectii  se trece la 
vot:     Cine este pentru?   Unanimitate! 

Al treilea puct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind 
aprobarea Programului anual al achizitiilor publice al Consiliului Local al comunei 
Plenita pentru anul 2010: Se da citire  referatului si proiectului de hotarare insotit de 
anexa. Aceste lucruri fiind cunoscute deja din cadrul sedintei de aprobare a bugetului de 
venituri si cheltuieli pe anul 2010, se trece la vot:     Cine este pentru?   Unanimitate! 

Al patrulea punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind 
aprobarea trecerii din domeniul public al comunei Plenita, judetul Dolj si administrarea 
Consiliului Local al comunei Plenita, in domeniul privat  al statului si administrarea 
Ministerului Administratiei si Internelor a celor doua incaperi in suprafata totala de 28,7 
mp., parte din imobilul Politia Plenita, situate in comuna Plenita, judetul Dolj. Se da citire 
adresei IPJ Dolj dupa care se trece la vot: Cine este pentru: Unanimitate! 

Ultimul punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind 
prelungirea Contractului de inchirieire nr.1/15.05.2007, incheiat intre Consiliul Local 
Plenita si SC DANCRI SRL. Se da citire adresei  nr.13/2010, inregistrata sub 
nr.7345/10.03.2010, inaintata de catre S.C. DANCRI SRL cu sediul in Calafat, prin care 
solicita prelungirea contractului de inchirieire nr.1/15.05.2007 pentru o perioada de inca 3 
ani. In continuare dl.primar arata ca acest contract inceteaza de drept la data expirarii 
termenului pentru care s-a incheiat, adica 15.05.2010. Datorita colaborarii nu tocmai 
buna personal, nu si-ar dori prelungirea acestui contract. 

Dl consilier Mandrila: Daca nu si-a achitat datoriile cum sa-i prelungim 
contractul? 

Dl. consilier Pleniceanu: Sa fie lasat sa-si plateasca datoriile. 
Dl. consilier Gavrila: Contractul sa inceteze la termen si sa nu aprobam 

prelungirea acestuia.  



Se trece la vot: Cine este pentru a nu se aproba prelungirea contractului? Cu 14 
voturi pentru si o abtinere Consiliul Local al comunei Plenita nu aproba prelungirea 
Contractului de inchirieire nr.1/15.05.2007, incheiat intre Consiliul Local Plenita si SC 
DANCRI SRL, urmand ca acesta sa inceteze la data expirarii termenului pentru care s-a 
incheiat, respectiv 15.05.2010. S-a abtinut dl consilier Pleniceanu Nicolae. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA,               SECRETAR, 
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