
Proces verbal 
 

 incheiat azi 20.01.2016  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. Se supune  la vot. Se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Primul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea 
mandatarii primarului comunei Plenita de  sustine si vota aderarea de noi membri in ADI 
Oltenia, precum si de modificare a statulului si actului constitutiv. Dl. presedinte de sedinta da 
citire adresei nr.9/2016 a ADI Oltenia si proiectului de hotarare. Se supune la proiectul de 
hotarare. Cine este pentru? Cu doua abtineri si 9 voturi pentru acest proiect a adotat. 
 Al doileal punct proiectul de hotarare privind aprobarea mandatarii primarului 
comunei Plenita de  sustine si vota in cadrul ADI Oltenia modificarea pretului la apa potabila 
urmare a scaderii TVA. Dl. presedinte de sedinta da citire adresei nr.4/2016, Avizului 
ANRSCUP nr. 332142/05.01.2016 si proiectului de hotarare. Se supune la proiectul de 
hotarare. Se supune la vot. Unanimitate! 
 Al treilea  punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea 
aderarii la teritoriul pescaresc al judetuylui Dolj. Se da citire expunerii de motive, adresei 
OSPA „SF Nicolae Calafat” si proiectului de hotarare. Se supune la proiectul de hotarare. 
Cine este pentru? Cu doua abtineri si 9 voturi pentru acest proiect a adotat. 
 Al patrulea  punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea 
utizarii Tractorului cu nr. de inmatriculare 035 Plenita proprietatea consiliului local pentru 
toate activitatile altele decat cel pentru care a fost achizitionat. Se da citire referatului si 
proectului de hotarare. Se supune la proiectul de hotarare. Cine este pentru? Cu doua abtineri 
si 9 voturi pentru acest proiect a adotat. 
 Punctul cinci  al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea 
prelungirii contractelor de inchiriere cu durata de un an incheiate intre consiliul local si 
diversi agenti economici. Se da expunerii de motive 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 aprobarea 
acordarii unui ajutor de urgenta pentru acoperirea unor cheltuieli de deces. Se  da citire 
referatului si proiectului de hotarare insotit de cererere si acte doveditoare. Se supune la vot. 
Unanimitate! 
 Nemaifiind  probleme de dezbatul se declara inchise lucrarile sedintei. 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
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