
Proces verbal 
Incheiat azi 20.06.2013 

 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 presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni d-na 

consilier Vasiloanca Aristica. 
 D-na presedinte da citire ordinii de zi completata cu proiectul de 
hotarare privind atribuirea unui birou  SC COMPANIA  de APA OLTENIA 
SA in comuna Plenita, pentru  inregistrarea punctului de lucru „Centru 
Operational Plenita” la Oficiul National al Registrului Comertului in vederea 
asigurarii serviciului public de alimentare cu apa potabila a comunei Plenita. 
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 
aprobarea ajustarii preturilor si tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apa 
aferent comunei Plenita pentru luna iunie 2013. Se da citire adresei nr. 
12630 din 12.06.2013 a SC COMPANIA  de APA OLTENIA SA  si 
proiectului de hotarare. Nefiind obiectii se supune la vot. Cine este pentru? 
Cu unanimitate de voturi  poiectul de hotarare a fost adoptat. 
 Punctul doi: Proiectul de hotarare privind aprobarea ajustarii preturilor 
si tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apa aferent comunei Plenita 
incepand cu luna iulie 2013. Se da citire adresei 12631 din 12.06.2013  a SC 
COMPANIA  de APA OLTENIA SA  si proiectului de hotarare. Nefiind 
obiectii se supune la vot. Cine este pentru? Cu unanimitate de voturi  
poiectul de hotarare a fost adoptat. 
 Punctul trei de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea 
incheierii contractului de prestari servicii cu SC PROTAN SA – Bucuresti  
avand ca obiect neutralizarea pe teritoriul comunei Plenita a subproduselor 
de origine animala care nu sunt destinate consumului uman. Se da citire 
solicitarii si proiectului de hotarare insotit de anexa. Se arata ca un asemenea  
contract este obligatoriu de incheiat fiind impus de legislatie in vigoare. Se 
supune la vot. Cine este pentru? Cu unanimitate de voturi  proiectul de 
hotarare a fost adoptat.  
 Punctul patru: Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii 
contravalorii navetei cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic  „C.N. 
Plopsor” din comuna Plenita, judetul Dolj pentru luna mai 2013. Se da citire 
referatului  si proiectului de hotarare. Se supune la vot: Cu unanimitate de 
voturi  poiectul de hotarare a fost adoptat.  



 Punctul cinci de pe ordinea de zi: Solicitarea privind inchirierea unui 
teren pentru realizarea unui spatiu comercial. Solicitarea a fost respinsa cu 
unanimitate de voturi. 
 Ultimul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 
atribuirea unui birou  SC COMPANIA  de APA OLTENIA SA in comuna 
Plenita, pentru  inregistrarea punctului de lucru „Centru Operational Plenita” 
la Oficiul National al Registrului Comertului in vederea asigurarii serviciului 
public de alimentare cu apa potabila a comunei Plenita. Se da citire 
solicitarii si proiectului de hotarare. Se supune vot. Cine este pentru? 
Unanimitate! 

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

            Vasiloanca Aristica                                   Adrian Marian 
 


