Proces verbal
Incheiat azi 16.01.2013
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: Se supune la vot: Se aproba cu unanimitate
de voturi.
Primul punct inscris pe ordinea de zi: Proiectul de hotarare validarea in functia de
consilier local a domnului Barbu Marius Florin din partea PDL. Se convoaca comisia de
validare care analizand dosarul de candidaturi pentru consilieri din partea PDL propune
consiliului local validarea domnului Barbu Marius Florin in functia de consilier local. Se
supune la vot. Cu unanimitate de voturi domnul Barbu Marius Florin a fost validat in
functia de consilier local al comunei Plenita.
Punctul doi de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor
si taxelor locale pe anul 2013 urmare a HG nr. 1309/2012. Se da citire referastului si
proiectului de hotarare insotit de cele douia anexe. I se da cuvantul d-lui primar care da
explicatiile necesare acolo unde este nevoie. Nefiind obiectii se supune la vot. Cine este
pentru? Cu unanimitate de voturi poiectul de hotarare a fost adoptat.
Punctul trei de pe ordinea de zi in reprezinta proiectul de hotarare privind
aprobarea planului de actiuni si lucrari ce se vor executa in anul 2013 cu persoanele
beneficiare de ajutor social acordat in conditiile Legii nr.416/2001, cu modificarile si
completarile ulterioare, apte de munca. Se da citire referatului si proiectului de hotarare.
Se supune la vot: Unanimitate!
Punctul patru de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de horarare privind
acordarea unui ajutor de urgenta pentru inmormantarea unei persoane cu ultimul
domiciliu in comuna Plenita, beneficiara de ajutor social. Se da citire referatului si
proiectului de hotarare. Se supune la vot: Unanimitate!
Punctul cinci de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea
concesionarii unui teren apartinand domeniului public al comunei Plenita, situat in
intravilanul comunei Plenita, identificat in inventarul domeniului public la poz.82 in
vederea construirii unui abator. Acest proiect de hotarare a fost initiat in baza solicitarii
inregistrata sub nr. 12380 din 26.11.2012 prin care PFA Ionescu Anca Emilia solicita
concesionarea unui teren in zona pietei agroalimentara in vederea construirii unui abator
si a unei sectii de procesare a carnii. Se da citire raportului, proiectului de hotarare si
Studiului de oportunitate. Se supune la vot: Cu unanimitate de voturi poiectul de hotarare
a fost adoptat.
Punctul sase: Proiectul de hotarare privind aprobarea delegarii gestiunii
serviciului public de salubrizare din localitatea Plenita, prin concesionare. Are cuvantul
domnul primar care explica necesitatea adoptarii acestei hotarari.. Nefiind obiectii se
supune la vot. Cine este pentru? Cu unanimitate de voturi poiectul de hotarare a fost
adoptat.
Punctul sapte pe ordinea de zi: Proiect de hoarare privind aprobarea decontarii
contravalorii navetei cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic „C.N. Plopsor” din
comuna Plenita, judetul Dolj pentru luna noiembrie 2012. Se da citire referatului si

proiectului de hotarare. Se supune la vot: Cu unanimitate de voturi poiectul de hotarare a
fost adoptat.
Ultimul punct de pe ordinea de zi il reprezinta analiza solicitarii SC A-Z
SYSTEM SRL prin care solicita asocierea in vederea exploatarii carierei Plenita. Domnul
Primar arata ca primaria Plenita nu dispune de mijloace si utilaje necesare exploatarii si
ca ar fi salutar daca s-ar gasi o societate dispusa sa exploateze cariera. Prin urmare
consilierii locali au stabilt ca domnul primar sa poarte discutii cu SC A-Z SYSTEM SRL,
sa realizeze un proiect de contract care sa fie supus dezbaterii consiluilui local in sedinta
din luna februarie a.c. urmand ca acesta, consiliul local, sa hotarasca daca aproba cau nu
asocierea in vederea exploatarii carierei Plenita.
Nemaifiind probleme de dezbatut se declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
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