
Proces verbal 
Incheiat azi 19.03.2013 

 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. 
Se desemneaza un nou presedinte in persoana d-lui consilier Golgan Viorel. 

 Dl presedinte da citire ordinii de zi completata cu un proiect de hotarare privind 
includerea  in inventarul domeniului public al comunei Plenita  a bransamentelor si 
contoarelor retelei publice de alimentare cu apa a localitatii. 

Se supune la vot ordinea de zi completata : Se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Primul punct inscris pe ordinea de zi: Proiectul de hotarare privind privind 
aprobarea numarului de burse si a cuantumului unei burse pentru elevii din invatamantul 
preuniversitar de stat de pe raza u.a.t. Plenita. Se da citire referatului proiectului de 
hotarare. . Nefiind obiectii se supune la vot. Cine este pentru? Cu unanimitate de voturi  
poiectul de hotarare a fost adoptat. 

Punctul doi de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii 
unui spatiu apartinand consiliului local. Se da citire adresei Oficiului judetean de Posta 
Dolj, expunerii de motive  si proiectului de hotarare. I se da cuvantul d-lui primar care da 
explicatiile necesare. Nefiind niciun fel de problema se supune la vot. Cine este pentru?  
Unanimitate!  
 Punctul trei de pe ordinea de zi in reprezinta proiectul de hotarare privind 
aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 
797.054 lei. Se da citire expunerii de motive si proiectului de hotarare. Domnul primar 
arata necesitatea acestui demers. Se supune la vot: Unanimitate. 
 Punctul patru de pe ordinea de zi in reprezinta proiectul de hotarare privind 
aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 
797.054 lei de la EXIMBANK. Se da citire referatului si notei justificative a 
compartimentului achizitii. Se supune la vot. Unanimitate. 

Punctul cinci de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de horarare privind 
aprobarea modificarii contractul de asociere in participatiune nr. 6986 din 05.02.2013 in 
vederea exploatarii carierei Plenita, in sensul extinderii suprafetei de teren ce reprezinta 
aport al consiliului local. Se da citire raportului expunerii de motiv si proiectului de 
hotarare.  Dl. consilier Burghel nicolae propune suprafata de 10.000 mp.Se supune la vot 
proiectul modificat cu suprafata de 10.000 mp: Cu unanimitate de voturi  poiectul de 
hotarare a fost adoptat. 

Punctul sase: Proiect de hoarare privind aprobarea decontarii contravalorii navetei 
cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic  „C.N. Plopsor” din comuna Plenita, judetul 
Dolj pentru luna ianuarie 2013. Se da citire referatului  si proiectului de hotarare. Se 
supune la vot: Cu unanimitate de voturi  poiectul de hotarare a fost adoptat. 
 Punctul  sapte pe ordinea de zi: proiect de hotarare privind includerea  in 
inventarul domeniului public al comunei Plenita  a bransamentelor si contoarelor retelei 
publice de alimentare cu apa. Se da citire adresei operatorului regional SC Compania de 



Apa Oltenia SA si referatului la proiectul de hotarare. Nefiind obiectii se supune la vot: 
Cu unanimitate de voturi  poiectul de hotarare a fost adoptat. 

Nemaifiind  probleme de dezbatut se declara inchise lucrarile sedintei. 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                   SECRETAR, 

               Gologan Viorel                                                                 Adrian Marian 
 


