
Proces verbal 
 

 incheiat azi 16.10.2015  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 retrage de pe ordonea de zi proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor si 
taxelor locale. 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 pe anul 2015.  I se acorda cuvantul d-lui primar care da citire 
referatului, explicand pe larg modul de repartizare a sumelor respectiv cheltuieli de personal  
virari de credite in cadrul aceluiasi capitol si retragerea unor sume de la  invatamant. In 
continuare dl. presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare. Se supune la proiectul de 
hotarare. Cine este pentru? Unanimitate. 
 Al doielea  punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea 
inchirierii unor spatii medicale situate in cadrul imobilului „Spital (sectie chirurgie si 
obstretica ginecologie )”, din comuna Plenita, satul Plenita, str. A.I.Cuza, nr. 37, etaj 1, 
judetul Dolj. Se da expunerii de motive si proictului de hotarare. Nefiind obiectii se supune la 
proiectul de hotarare. Cine este pentru? Unanimitate. 
 Al treilea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea 
modificarii si completarii HCL Plenita nr. 15/1999 prin includerea in inventarul domeniului 
public al comunei Plenita,  a terenului aferent bunului de la pozitia 41 „Locuinte sociale 
SMA” in suprafata de 550 mp ca diferenta dintre acte si masuratori. Se da citire expunerii de 
motive si proiectului de hotarare. Se supune la vot. Unanimitate! 
 Ultimul puct al ordinii de zi: proiectul de hotarare privind aprobarea acordarii unui 
ajutor de urgenta. Se da citire referatului si proiectului de hotarare. Se supune la vot. 
Unanimitate! 
 Nemaifiind  probleme de dezbatul se declara inchise lucrarile sedintei. 

 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
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