
Proces verbal 
Incheiat azi 20.07.2016 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Plenita 

 
 La sedinta participa toti consilierii in functie.  
 Presedintele de sedinta, dl. Gurita C-tin  preia conducerea lucrarilor sedintei. 
 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  
Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local Plenita.  
 Se da citire referatului si proiectului de hotarare insotit de anexa. Se ia act de avizele 
comisiilor de specialitate. Se supune la vot proiectul de hotarare. Cine este pentru? 
Unanimitate! 
 Al doileal punct al ordinii de zi este proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii 
bugetului de venituri si cheltuieli. Se da citire proiectului de hotarare si referatului Serviciului 
Financiar contabil. I se da cuvantul d-lui primar care explica pe larg necesitatea acestui 
demers. Se ia act de avizele comisiilor de specialitate. Se supune la vot proiectul de hotarare. 
Cu 8 voturi pentru si 4 impotriva proiectul de rectificare a bugetului a fost adoptat. Au votat 
impotriva d-nii consilieri: Pleniceanu N., Barbu Fl., Panait St. si Bedelici V. Dl. consilier Bala 
M. nu se afla in sala in momentul votului. 
 Punctul trei al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare  privind aprobarea 
Contractului de Asociere in Participatiune cu SC MINA INTERSERV SRL  detinatorul 
Contractului nr. 3115 din 01.07.2016 de Operare Statie de Distributie Carburanti Expres din 
Plenita, sub  franciza ROMPETROL.  Se  da citire scrisorii de inaintare, expunerii de motive 
si proiectului de hotarare insotit de anexa. Se ia act de avizele comisiilor de specialitate.  
Consilierii sunt invintati sa-si spuna punctul de vedere. 
 - Grupul de consilieri PNL prin vocea d-lui consilier Bedelici V. solicita ca nivelul 
minim de beneficii al consiliului local  sa fie de 1800 USD/an; 
 - Dl consilier Burghel N. propune ca nivel minim de beneficii suma de 1500 USD/an.  
 Se supun la vot cele doua propuneri: 4 voturi pentru 1800 USD, 8 voturi pentru 1500 
USD si o abtinere, proiectul de hotarare a fost adoptat, iar nivelul minim ce va fi incasat de 
catre consiliul local va fi de 1500 USD/an. 
 In continuare se da curs solicitarii d-lui Panait Stefan Andrei, inregistrata sub nr. 
11105 din 08.07.2016 cu privire la contractele de prestari servicii si ajutorul social (VMG). 
 In final dl. primar prezinta consiliului local Decizia nr. 92/2016 si Raportul de Audit 
Finaciar din 15 iunie 2016 ale Camerei de Conturi Dolj, explicand care sunt pasii si termenele 
pentru eliminarea deficientelor constatate. 
 Nemai fiind probleme inscrise pe ordinea de zi se declara inchise lucrarile sedintei. 
 
     Presedinte de sedinta,                         Secretar, 
        Gurita Constantin                                                               Adrian Marian 
 


