
Proces verbal 
al sedintei ordinare din data de 17.06.2010. 

 
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, cu propunerea de a se retrage  a proiectului de hotarare privind 
Organigrama si statul de functii, acesta urmand a fi discutat dupa adoptarea de catre 
Guvern a actelor normative in acest sens: Se supune la vot: Se aproba cu unanimitate de 
voturi. 

Primul punct de pe  ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare  privind 
rectificarea bugetului de venituri si chetuieli pe trim.II al anului 2010. Se da citire adresei 
D.G.F.P. Dolj si expunerii de motive: Se se supune la vot: Cu unanimitate de voturi 
aceasta hotarare a fost adoptata. 

Al doilea punct de ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare  privind privind 
rectificarea bugetului de venituri si chetuieli pe trim.III al anului 2010. Se da citire 
expunerii de motive. 

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 vanzarii tiglei recuperata in urma schimbarii invelitorii unui imobil al 
consiliului local. Se da citire procesului verbal in care au fost evidentiate materialelor 
rezultate si propunerea de vanzare cu 0.15 lei/buc. a tiglelor recuperabile (2000 buc.) Se 
trece la vot:     Cine este pentru?   Unanimitate! 

La finalul dicutiilor din cadrul sedintei se inscriu a cuvant doi membri ai 
consiliului local dupa cum urmeaza: 

- Dl consilier Gurita C-tin – solicita intreprinderea demersurilor necesare in 
vederea preluarii de catre consiliul local a Policlinicii din localitate- proprietate publica 
judetului urmare a desfintarii Spitalului Plenita. Din discutiile purtate la nivelul 
Consiliului Judetean Dolj acesta ar fi dispusa sa aprobe trecerea imobilului din 
proprietatea publica a judetului in proprietatea a comunei Plenita.  

S-a stabilit ca in ordinea de zi a sedintei ordinare din  luna viitoare sa fie inclusa si 
aceasta solicitatare. 

- Dl consilier Popa Ovidiu solicita taierea/curatirea pomilor de pe marginea DC 
59 Plenita – C.Traiane intrucat nu se mai poate circula cu autobuzele si masinile de mare 
gabarit din cauza acestora. Domnul primar il invita pe dl. viceprimar sa-si noteze acest 
lucru sa sa procedeze de indata la remedierea acestui lucru. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
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