Proces verbal
Incheiat azi 22.03.2018
in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Plenita

La sedinta participa toti consilierii in functie.
Se desemneaza presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni dl. consilier Barbu Marius Florin.
Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare: Unanimitate!
Se da citire ordinii de zi completata cu proiectul de hotarare privind stabilirea punctelor de lucru
pentru activitatile de alimentare cu apa si canalizare a satului Castrele Traiane din comuna Plenita, judetul
Dolj. Se supune la vot: Se aproba cu unanuimitate.
Primul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind atribuirea contractului
”Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv
colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în judetul Dolj și operarea
stației de sortare și transfer Goicea” și a tarifelor aferente.
Dl. Presedinte de sedinta da citire adreselor ADI ECODOLJ si proiectului de hotarare insotit de
anexe.
Dl. Presedinte atrage atentia faptului ca acest proiect implica o responsabilitate deosebita si ca ar
trebui consultati cetatenii comunei.
Dl. Primar arata ca aceasta activitate este asumata prin aderarea la UE, ca toate activitatile
premergatoare au fost executate de catre ADI ECODOLJ a carei membru suntem.
Dl. Consilier Pleniceanu vom vota acest proiect dup ace se va reabilita si moderniza DJ 552 Craiova
- Cetate.
Se ia act de avizul comisiilor de specialitate dupa care se supune la vot. Cine este pentru ? Cu 9
voturi pentru si patru impotriva proiectul a fost adoptat. Au votat impotriva d-nii consilieri: Pleniceanu,
Barbu, Panait si Bedelici.
Al doilea punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea Protocolului
de colaborare între Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor și Unitatea
administrativ-teritorială Comuna Plenita, județul Dolj. Se da citire referatului si proiectului de hotarare.
Se ia act de avizul comisiei de specialitate dupa care domnul presedinte supune la vot proiectul de
hotarare Cine este pentru? Unanimitate!
Al treilea punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea Actualizarii
Planului Urbanistic General al comunei Plenita si Regulamentul Local de Urbanism, realizat de catre SC
Expert Desing BAM SRL prin Proiectele nr. 90 si 93/2015.
Dl presedinte de sedinta intreaba ce este cu terenul in suprafata de 07 ha din satul C. Traiane pentru
cimitir.
Dl. Primar – in eventualitatea in care se va dori infiintarea unui cimitir atunci va exista cadru legal
pentru aceasta. Se ia act de avizul comisiei de specialitate. Se supune la vot. Unanimitate!
Al patrulea punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea
modificarii si completarii Anexei la HCL Plenita nr. 10 din 13.03.2017 privind aprobarea indicatorii
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
„ REABILITARE SI EXTINDERE SCOALA
GIMNAZIALA PLENITA- Local 2 Scoala cu clasele I- IV Poiana” Se ia act de avizul comisiei de
specialitate. Se supune la vot: Unanimitate!
Punctul cinci de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea imputernicirii
primarui comunei Plenita, sa semneze in fata notarului public, declaratia de achitare a tuturor obligatiilor de
plata catre Consiliul Local al comunei Plenita, privind achizitionarea imobilului Cabinet medical situat in
comuna Plenita, satul Plenita, strada Lalelelor nr.5, judetul Dolj, obiect al contractului de vanzare cumparare
nr. 4922 din 10.09.2014.
Se ia act de avizul comisiei de specialitate dupa care domnul presedinte supune la vot proiectul de
hotarare Cine este pentru? Unanimitate!

Punctul sase de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea stabilirii
punctelor de lucru pentru activitatile de alimentare cu apa si canalizare a satului Castrele Traiane din
comuna Plenita, judetul Dolj.
Se ia act de avizul comisiei de specialitate dupa care domnul presedinte supune la vot proiectul de
hotarare Cine este pentru? Unanimitate!
Ultimul punct de pe ordinea de zi il reprezinta analiza solicitarii d-lui Barbu Stelian inregistrata sub
nr. 6310 din 06.03.2018 cu privire la inchirierea/concesionarea unui teren din intravilanul satului C.
Traiane, comuna Plenita.
Secretarul comunei Plenita arata ca acest teren nu figureaza in inventarul domeniului public sau
privat al comunei Plenita, motiv pentru care solicita inventarierea acestuia si includerea prin hotarare a
consiliului local in patrimoniul privat al comunei Plenita, dupa care sa i se dea destinatie tot prin hotarare.
Nemai fiind probleme inscrise pe ordinea de zi se declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
Presedinte de sedinta,
Barbu Marius Florin

Secretar,
Adrian Marian

