
Proces verbal 
 

al sedintei ordinare din data de 17.03.2010. 
 
 

La sedinta participa toti consilierii in functie. 
Se desemneaza presedintele de sedinta pentru urmatoarele 3 luni in persoana 

domnului consilier Neghina Waltar. 
Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. Se aproba cu unanimitate 

de voturi. 
Se da citire ordinii de zi, completata doua  proiecte de hotarare  privind alocarea sumei de 
1500 lei in vederea organizarii unei tombole si mandatarea primarului comunei plenita de 
a sustine si vota unele hotarari ale ADI OLTENIA; 

Se supune la vot. Se aproba cu unanimitate de voturi. 
Primul punct de pe  ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare  privind 

implementarea la nivelul u.a.t. Plenita a Programului “Renasterea satului romanesc – 10 
case pentru specialisti” Se da citire proiectului de hotarare si centralizatorului, anexa la 
proiect. Au loc discutii: 

Dl consilier Popa Mihai Ovidiu arata ca acest proiect este inutil. 
Se trece la vot: Cu 14 voturi pentru si unul impotriva aceasta hotarare a fost 

adoptata. 
Al doilea punct de ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare  privind 

includerea unor bunuri in inventarul domeniului public al comunei Plenita, respectiv 
drumuri vicinale. 

Se da citire  referatului 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 cheltuirii sumei de 1500 lei pentru organizarea unei tombole la care sa 
participe contribuabilii care  achita in totalitate  impozitele si taxele locale pentru 2010 
pana la 31.03.2010.  

Se da citire  referatului si proiectului de hotarare. Se trece la vot:     Cine este 
pentru?   Unanimitate! 

Ultimul punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind 
mandatarea primarului comunei Plenita de a sustine si vota unele hotarari ale ADI 
OTENIA la care comuna Plenita este membru. Se da citire proiectului de hotarare, 
raportului, adresei nr.59/2010 a ADI OLTENITA. Se supune la vot: Unanimitate.  

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
 
 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA,               SECRETAR, 

          Neghina Waltar                                                   Adrian Marian 
 

 


