
Proces verbal 
 

 incheiat azi 19.11.2015  in sedinta extraordinara  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.  completata doua proiecte de hotarare. Se supune  la vot. Se 
aproba cu unanimitate de voturi. 
 Primul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea 
rectificarii bugetului local pe anul 2015.  I se acorda cuvantul d-lui primar care da citire 
referatului, explicand pe larg modul de repartizare a sumelor potrivi adreselor DRFP Craiova 
si hotararii CJ. In continuare dl. presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare. Se 
supune la proiectul de hotarare. Cine este pentru? Unanimitate. 
 Al doileal punct proiectul de hotarare privind aprobarea  Regulamentului de eliberare a 
Acordului de funcţionare pentru desfasurarea activităţilor comerciale pe raza Comunei Plenita. Se 
da citire expunerii de motive, proiectului de hotarare si regulamentului. Nefiind obiectii se supune 
la vot:    Cine este pentru Unanimitate! 
 Al treilea  punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea 
functionarii Centrului de Permanenta in cadrul UPU Plenita. Se da citire referatului si 
proiectului de hotarare. Se supune la vot. Unanimitate! 
 Al patrulea  punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea 
cotei de carburant pentru autoturismul DJ 56 CLP. Se da citire referatului si proectului de 
hotarare prin care se propune aprobarea cotei de 200 litri/luna. Dl. consilier Barbu solicita 
majorarea cotei 300 litri/luna motivand ca autoturtismul poate fi folosit si in alte situatii de 
urgenta pentru locuitorii din comuna. Se supune la vot cota de 300 litri /luna: Se aproba cu 
unanimitate de voturi. 
 Punctul cinci  al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea 
inchirierii tuturor spatiilor medicale situate in cadrul imobilului „Spital (sectie chirurgie si 
obstretica ginecologie )”, din comuna Plenita, satul Plenita, str. A.I.Cuza, nr. 37, judetul Dolj. 
Se da expunerii de motive si proictului de hotarare. Nefiind obiectii se supune la proiectul de 
hotarare. Cine este pentru? Unanimitate. 
 Punctul cinci  al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea 
aprobarea Devizului General, in urma finalizarii procedurilor de achizitie publica, pentru 
Proiectul “Extindere retea de canalizare ape uzate menajera in satul Plenita din comuna 
Plenita”. Se  da citire referatului, adresei MDRAP si proiectului de hotarare insotit de anexa. 
Se supune la vot. Unanimitate! 
 Ultimul puct al ordinii de zi  il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea 
cheltuirii sumei de 28000 lei pentru acordarea unor cadouri pentru prescolarii si elevii claselor 
I - VIII din cadrul Liceului Tehnologic „C.N. Plopsor” Plenita, familiilor cu venituri modeste 
din comuna Plenita, precum si  pentru realizarea unui joc de artificii in noaptea de 31.12.2015. 
Dl consilier Barbu nu este de acord cu jocul de artificii. Dl consilier Burghel arata ca s-a creat 
o traditie si trebuie respectata. Se supune la vot: Cu 12 voturi pentru si unul impotriva 
hotararea a fost adoptata. 
 Nemaifiind  probleme de dezbatul se declara inchise lucrarile sedintei. 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
  PRESEDINTE DE SEDINTA,                                        SECRETAR,                        

       Gagiu Ioan           Adrian Marian 
 

 


