
Proces verbal 
 

 incheiat azi 23.12.2014  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  cu trei proiecte de hotarare si 
anume: proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL 
nr.66/2014, proiect de hotarare privind aprobarea decontarii contravalorii 
abonamentelor cadrelor didactice pe luna noiembrie 2014 si punerea la 
dispozitia proiectului “Extindere Retea de Canalizare Menajera in satul 
Plenita  din comuna Plenita” a terenului pentru constructia obiectului de 
investiţii. Supusa  la vot, ordinea de zi se aproba cu unanimitate de voturi. 

Primul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de privind 
aprobarea rectificarii bugetului pentru trimestrul IV – 2014  datorate 
influientelor survenite in cadrul bugetului local urmare adresei D.R.F.P. Dolj 
nr. CV 26220 din 18.12.2014 cu privire la plata  drepturilor salariale si 
hotararilor judecatoresti. 

 Domnul presedinte de sedinta da citire referarului, proiectului de 
hotarare insotit de documentele D.R.F.P. Dolj. Nefiind obiectii se supune la 
proiectul de hotarare. Cine este pentru? Unanimitate. 

 Al doilea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare  
privind modificarea si completarea HCL nr.66/2014 privind aprobarea 
cofinantarii proiectului “Extindere retea de canalizare menajera in satul 
Plenita din comuna Plenita”. Se da citire expunerii de motive si proiectului 
de hotarare. Se trece la vot. Cine este pentru? Unanimitate. 

Al treilea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare   
privind aprobarea decontarii contravalorii navetei, pentru luna noiembrie 
2014, cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin 
Nicolaescu Plopsor” Plenita. Domnul presedinte de sedinta da citire 
referarului, proiectului de hotarare insotit de documentele transmise de liceu. 
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 punerii la dispozitia proiectului “Extindere Retea de 
Canalizare Menajera in satul Plenita  din comuna Plenita” a terenului pentru 



constructia obiectului de investiţii. Se da citire expunerii de motive si 
proiectului de hotarare. Se trece la 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, 
                 Blejdea Ion Alin                                       Adrian Marian 
 
 


