
Proces verbal 
 

 incheiat azi 19.08.2015  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 da citire ordinii de zi modificata si completata astfel: - proiectul de hotarare privind 
insusire acord parteneriat cu municipalitatile Lom si Chuprene din  Bulgaria si  proiect de 
hotarare privind aprobarea normei de hrana pentru Politia Locala Plenita. Supusa  la vot, 
ordinea de zi se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Primul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea 
aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015. in baza OG nr 20/2015. I se acorda 
cuvantul d-lui primar care da citire referatului, explicand pe larg modul de repartizare a 
sumelor allocate potrivit adresei D.G.R.F.P. Craiova nr. 7278 din 05.08.2015. In continuare d-
na 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 
acordarii normei de hrana politistilor locali din cadrul Politiri Localr Plenita. Se da citire 
expunerii de motive, raportului de specialitate si proictului de hotarare. Nefiind obiectii se 
supune la proiectul de hotarare. Cine este pentru? Unanimitate. 

 Ultimul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind insusirea 
Protocolului de colaborare cu municipalitatile Lom si Chuprene din Bulgaria. Se da citire 
expunerii de motive, proictului de hotarare si Protocolului avizat de catre Ministerul 
Afacerilor Externe si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. In 
continuare dl. primar arata care este ratiunea acestui acord. Nefiind obiectii se supune la 
proiectul de hotarare. Cine este pentru? Unanimitate. 

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

      Crucica Maria Simina           Adrian Marian 
 

 
 


