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 La sedinta participa toti consilierii in functie. 
 Se da citire ordinii de zi completata cu doua proiecte de hotarare. 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 incetarea 
mandatului unui consilier local inainte de expirarea duratei normale a mandatului. 
Domnul presedinte de sedinta da citire adresei U.S.L. Filiala Dolj, nr.80 din 15.10.2013, 
adresa prin care se comunica Consiliului Local al comunei Plenita faptul ca domnul 
Negina Waltar ales consilier local la alegerile din data de 10 iunie 2012, a fost exclus din 
Partidul National Liberal prin hotararea Biroului Politic Teritorial al PNL Dolj din data 
de 14.09.2013. De asemenea tot in adresa mai sus mentionata se solicita validarea 
mandatului de consilier local a d-nei Mitrica Maria, inscrisa pe lista de consilieri locali a 
USL din 10.06.2012 la pozitia nr.10. 
 Domnii consilieri Neghina Waltar si Gologan Viorel critica aceasta initiativa. Au 
loc discutii contradictorii ce nu au legatura cu proiectul de hotarare supus dezbaterii. In 
final domnul presedinte supune la vot proiectul de hotarare:  - Cu 5 voturi pentru, 2 voturi 
impotriva, 5 abtineri si o absenta din sala de sedinta in momentul votului proiectul de 
hotarare a fost respins, Consiliul Local al comunei Plenita refuzand sa constate incetarea 
mandatului de consilier local a domnului Neghina Waltar. Au votat impotriva si au cerut 
consemnarea votului domnii consilieri Burghel Nicolae si Gologan Viorel. Domnul 
consilier Gurita Constantin a absentat in momentul votului acesta  intarziind  la lucrarile 
sedintei motivand „ceata pe relatia Calafat – Plenita”. 
 Domnul Marian Adrian, secretarul comunei Plenita, atrage atentia consiliului 
local ca potrivit art.9 alin 2 lit.h1 - consilierul local care isi pierde calitatea de mebru al 
partidului pe a carui lista a fost ales  mandatul acestuia ii inceteaza de drept. Incetarea 
mandatului se constata prin hotarare.  Prin urmare va refuza contrasemnarea horararii de 
respingere a proiectului de hotarare considerand-o nelegala.  

In aceste conditii puctul doi al ordinii de zi nu mai are obiect motiv pentru care se 
trece la punctul trei proiect de hotarare privind mandatarea Primarului Comunei Plenita, 
dl Calafeteanu Mihai Puiu, de a sustine si vota in Adunarea Generala a Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara  „Oltenia”,  propunerile privind: Acceptarea de noi membri: 
Botosesti Paia, Bralostita, Bradesti, Caraula, Castranova, Cerat, Dobresti, Grecesti, 
Lipovu, Leu, Negoi, seaca de Padure, Tuglui si Unirea; Modificarea sediului al 
Asociatiei; Modificarea cotizatiei asociatilor, incepand cu data de 01.01.2014; 
Modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei; Modificarea Contractului de 
Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare. Se da 
citire adresei ADI Oltenia si proiectului de hotarare. Sunt lucruri cunoscute, asumate  si 
prin alte hotarari se supune la vot: Unanimitate.  
  Punctul patru al ordinii de proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii 
bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliulul Local al comunei Plenita, pe trimestrul  



IV al anului 2013 conform referatului inregistrat sub nr. 12031 din 04.10.2013, prin care 
se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Plenita si adreselor 
DGFP Dolj  nr.CV4586/24,09.2013; nr.CV5285 si CV5311/30.09.2013. Se da citire 
proiectului de hotarare  insotit de referat si adrese. Are cuvantul domnul primar care 
explica motivele rectificarii bugetului. Nefiind obiectii se supune la vot. Cine este pentru? 
Cu 12 voturi pentru poiectul de hotarare a fost adoptat. A votat impotriva domnul 
consilier Neghina Waltar. 
 Punctul cinci al ordinii de proiect de hotarare  privind acordarea indemnizatiei 
pentru membrii SVSU Plenita , participanti la interventii de incendiu, pregatire 
profesionala si participare la cursuri de pregatire  profesionala. Se da citire referatului si 
proiectului de hotarare. Nefiind obiectii se supune la vot. Cine este pentru? Cu 
unanimitate de voturi  poiectul de hotarare a fost adoptat. 
 Punctul sase al ordinii de proiect de hotarare  privind aprobarea executiei 
bugetelor proprii ale Comunei Plenita, la data de 30.09.2013. Se da citire proiectului de 
hotarare  insotit de referatul inregistrat sub nr. 12347 din 22.10.2013. Se supune la vot 
Unanimitate! 
 Ultimul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea 
decontarii contravalorii navetei, luna septembrie 2013, cadrelor didactice din cadrul 
Liceului Tehnologic „Constantin Nicolaescu Plopsor” Plenita,  propusa de catre Consiliul 
de Administratie al  unitatii de invatamant. Se da citire proiectul de hotarere insotit de 
celelalte documente. Nefiind obiectii se supune la vot. Cine este pentru? Cu unanimitate 
de voturi  poiectul de hotarare a fost adoptat. 
 Nemaifiind  probleme de dezbatut se declara inchise lucrarile sedintei. 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
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