
Proces verbal 

 

 

Incheiat azi  24.03.2017 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 aproba cu unanuimitate. 

 Primul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea contului de 

incheiere si situatiile financiare ale exercitiului bugetar pe anul 2016. 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: Unanimitate. 

 Al doileal punct al ordinii de zi este proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local al 

comunei Plenita, judetul Dolj, pe anul  2017. Se da citire referatului si proiectului de hotarare insotit 

de anexa. Se ia act de avizul comisiei de specialitate. Se da cuvantul d-lui primar care da explicatiile 

necesare fiecarei interpelari.   Se supune la vot proiectul de hotarare.Unanimitate.  

 Punctul trei al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare  privind aprobarea 

Organigramei, Statului de functii si numarul de personal al aparatului de specialitate al primarului 

comunei Plenita si ale serviciilor infiintate de catre consiliul local. Se da citire notei de fundamentare 

Avizului ANFP adresei Institutiei Prefectului Judetului Dolj nr. 2933 din 10.03.2017, proiectului de 

hotare si anexelor. Se ia act de avizul comisiei de specialitate.  Se cer explicatii cu privire la functiile 

vacante dupa care nefiind alte discutii se trece la vot: Cu unanimitate de voturi proiectul a fost 

adoptat. 

 Punctul patru al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare  privind aprobarea mandatarii 

Primarului Comunei Plenita, dl. Calafeteanu Mihai Puiu de a sustine si vota in Adunarea Generala a 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Oltenia” aprobarea majorarii cotizatiei anuale de la 0,70 

lei/al/locuitor la 1,00 lei/an/locuitor incepand cu anul 2017 si  aprobarea pretului pentru apa 

industriala care urmeaza sa fie aplicat de catre SC Coompania de Apa SA pentru intreaga arie de 

operare. Se ia act de avizul comisiei de specialitate. Se supune la vot: Unanimitate. 

 Punctul cinci  al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare  privind aprobarea  acordarea 

unui ajutor de urgenta in cuantum de 500 lei pentru Chioralia Mihai, domiciliat in comuna Plenita. 

Se da citire referatului si proiectului de hotare. Se ia act de avizul comisiei de specialitate. Se supune 

la vot: Unanimitate! 

 La diverse s-a luat in discutie cazul Didu Ionica. Dl primar arata ce activitati au fost 

intreprinse pana in acest moment in cazul respectiv. 

 Nemai fiind probleme inscrise pe ordinea de zi se declara inchise lucrarile sedintei. 

               

 

 

 

   Presedinte de sedinta,                                              

Secretar, 

                       Dinuti Constantin                                                                                Adrian Marian 

 

 

 


