Proces verbal
Incheiat azi 15.09.2016 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!
Se desemneaza presedintele de sedinta,pentru urmatoarele trei luni. dl. Burghel
Nicolae preia conducerea lucrarilor sedintei.
Se da citire ordinii de zi. Se supune la vot. Se aproba cu unanimitate de voturi.
Primul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea
rectificarii bugetului local al comunei Plenita. Se da citire referatului, proiectului de hotarare,
adresei D.G.R.F.P Craiova si extrasului de cont. Se ia act de avizele comisiilor de specialitate.
Se supune la vot proiectul de hotarare: Cu unanimitate de voturi proiectul de hotarare a fost
adoptat.
Al doileal punct al ordinii de zi este proiectul de hotarare privind aprobarea
implementarii proiectului “Crearea de Oportunitati prin Masuri Integrate de
Calitate”,incheierii parteneriatului dintre Primaria comunei Virtop, Scoala Gimnaziala Virtop,
Primaria comunei Plenita si Asociatia de Consultanta si Consiliere Economico Sociala
Oltenia, aprobarea bugetului aferent comunei Plenita si suportarea din bugetul local al
comunei Plenita, judetul Dolj a unei cofinantari de 2 % din valoarea bugetului aferent
comunei Plenita pentru implementarea acestuia. Se da citire scrisorii de intentie, proiectului
de hotarare Acordului de parteneriat si tututor documentelor care insoteste proiectul. Se ia act
de avizele comisiilor de specialitate. Se supun la vot: Cine este pentru? Unanimitate!
Punctul trei al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind modificarea si
completarea H.C.L. Plenita nr. 4 din 04.02.2015 privind aprobarea organigramei si statului de
functii al aparatului de specilalitate al primarului comunei Plenita. Se da citire adresei
Institutiei Prefectului Judetului Dolj, expunerii de motive si proiectului de hotarare insotit de
anexa. Se ia act de avizele comisiilor de specialitate. Se supun la vot: Cine este pentru?
Unanimitate!
Punctul patru al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind desmnarea in
Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic „C.N. Plopsor” Plenita, din partea
Consiliului Local al comunei Plenita. Se da citire adresei liceului. Se fac propuneri.
Dl Presedinte Burghel Nicolae propune ca membrii sa fie din comisia pentru invatamant si
face nominalizarile: Melusel Meda, Gurita Constatin di Dinuti Constantin. Nemaifiin alte
propuneri se supune la vot: Cu unanimitate de voturi cei trei consilieri au fost desemnati.
Nemai fiind probleme inscrise pe ordinea de zi se declara inchise lucrarile sedintei.
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