
Proces verbal 
Incheiat azi 19.11.2013 

 
in sedinta extraordinara  a Consiliului Local al comunei Plenita 

 
 La sedinta participa 10 consilierii in functie. Absenteaza motivat domnii consilieri 
Golgan Viorel, Bala Marin si Barbu Marius Florin. 
 Se da citire ordinii de zi. Se supune la vot.  Ordinea de zi se aproba cu 
unanimitate de voturi. 
 Primul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind validarea 
mandatului de consilier al d-nei Mitrica Maria din partea USL.  
 Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului secretar care  da citire adresei 
nr.80/2013 a USL si proiectului de hotarare invitand totodata si comisia de validare sa 
analizeze documentele de la alegerile locale din iunie 2012 ale USL. Comisia de validare 
constata ca primul candidat eligibil de pe lista de consilieri locali a USL (nr.10din lista) 
este d-na Mitrica Maria, motiv pentru care propune consiliului local validarea acesteia in 
functia de consilier local al comunei Plenita. Se dsupune la vot : Unanimitate! 

 Al doilea si ultimul punct al ordinii de zi il constituie  proiectul de hotarare 
privind aprobarea documentelor necesare îndeplinirii conditiilor de eligibilitate pentru 
proiectul  „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor in Judetul Dolj”  
 Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar care  citire raportului  
nr. Nr.  12870 din 11.11.2013 si proiectului de hotarare prezentand pe scurt istoricul 
„ECODOLJ” aratind necesitate adoptarii azi a acestei hotarari intrucat maine 20.11.2013 
are loc Adunarea Generala a Asociatilor ADI de Gestionasre a Deseurilor ECODOLJ. Se 
supune la proeiectul de hotarare. Cine este pentru? Unanimitate! 
 Ultimul punct de pe ordinea de zi il coinstituie priectul de hotarare privind 
insusirea raportului de evaluare intocmit de catre evaluator autorizat, Ciocan I. Gheorghe 
Cabinet Individual Evaluare. 
  Se da citire expunerii de motive, raportului de valuare si proiectului de hotarare. 
Consiliul local saluta aceasta initiativa, cladirea respectiva fiind construita din anii ”70 si 
nu a fost folosita niciodata potrivit destinatiei astazi fiind intr-un stadiu avansat de 
degradare creind o imagine deplorabila in zona. Se supune la vot. Cine este pentru? Cu 
unanimitate de voturi raportul de evaluare a fost insusit, s-a stabilit ca pret de pornire la 
licitatie suma de 25100 lei si a fost impurnicit primarul comunei Plenita sa semneze 
contractul de vanzare cumparare cu castigatorul licitatiei. 
 Nemaifiind  probleme de dezbatut se declara inchise lucrarile sedintei. 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
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