Proces verbal
incheiat azi 24.11.2014 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 un nou presedinte de sedinta in persoana d-lui consilier Blejdea
Ion Alin.
Se da citire ordinii de zi, completata cu trei proiect de hotarare privind plata
contravalorii abonamentelor profesorilor pentru luna octombrie a.c., aprobarea
indicatorilor tehnico economici pt. un proiect de investitii de interes local si cofinantarea
unui proiect de investitii de interes local. Se supune la vot. Ordinea de zi se aproba cu
unanimitate de voturi.
Primul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea
decontarii contravalorii navetei, pentru luna octombrie 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.
Puctul doi al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie de interes local “Extindere
Retea de Canalizare Menajera in satul Plenita, comuna Plenita, judetul Dolj”. Se da citire
expunerii de motive intocmita de primarul comunei Plenita, raportului compartimentului
de resort si proiectului de hotarare insotit de anexa.
Dl. consilier Barbu intreaba care sunt arterele pe care urmeaza sa se introduca
canalizarea prin implementarea acestui proiect.
Dl primar: Pe toate strazile, adica pe cele pe care nu exista sau nu a fost aprobata
introducerea canalizarii prin HCL nr.41/2014. Nemaifiind alte obiectii se supune la vot.
Cine este pentru? Unanimitate!
Al treilea punct al ordinii de zi : proiectul de hotarare privind aprobarea
cofinantarii proiectului de investitie de interes local “Extindere Retea de Canalizare
Menajera in satul Plenita din comuna Plenita” Are cuvantul dl.primar care arata cum se
va desfasura investitie daca va fi aprobata. Se supune la vot: Este aprobata cu unanimitate
de voturi.
Punctul patru al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea
Normei de inzestrare si dotare a structurilor de protectie civila constituite la nivelul
comunei Plenita. Se da citire adresei ISU Dolj, proiectului de hotarare si Normei avizata
spre neschimbare de catre ISU Dolj. Se supune la vot: Este aprobat cu unanimitate de
voturi.
Punctul cinci al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea
organizarii pomului de Craciun. Se da citire referatului si proiectului de hotarare.
Dl. consilier Pleniceanu solicita acordarea de cadouri si pensionarilor CAP
constand intr-un cozonac de fiecare familie.Dl primar arata ca acest lucru este posibil
numai daca bugetul local poate suporta aceasta cheltuiala in plus. Se supune la vot
priectul de hotarare completat de catre dl. consilier Pleniceanu. Se aproba cu unanimitate
de voturi.

Punctul sase al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind insusirea
raportului de evaluare intocmit de catre Birou Expert Contabil Trocan A. Cornel, prin
care se stabileste ca valoare actuala de circulatie a imobilului inscris in Cartea Funciara
305634 a UAT Plenita, in suprafata de 2500 mp, in suma de 2966 lei. Se da citire
Raportului de evaluare si se supune la vot : Cu unanimitate de voturi raportul a fost isusit
si s-a aprobat pretul de pornire la licitatie.
Ultimul punct al ordinii de zi il constituie analiza solicitarii PNL Dolj nr.2032 din
27.10.2014. Se da citire adresei si raspunsului formulat. Nefiind obiectii acesta va fi
inaintat PNL Dolj sub semnatura presedintelui de sedinta si a secretarului u.a.t. Plenita..
Nemaifiind probleme de dezbatut se declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Blejdea Ion Alin

SECRETAR,
Adrian Marian

