
Proces verbal 
 incheiat azi 26.02.2014 

 
in sedinta extraordinara  a Consiliului Local al comunei Plenita 

 
 La sedinta participa 12 consilierii in functie.  
 In continuare se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare: Unanimitate! 
 Se da citire ordinii de zi. 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 
completarii HCL nr.15/1999 privind domeniul public al comunei Plenita.  
 Doamna presedinte de sedinta da citire referatului si proiectului de hotarare 
privind includerea in domeniul public al comunei a sistemului de canalizare raelizat in 
cadrul ADI Plenita Caraula Perisor. Domnul primar arata ca acest lucru trebuie aprobat 
pana la depunerea documentelor pentru ultima transa de plata. Nefiind obiectii se trece la 
vot: cine este pentru ?  Unanimitate! 

 Al doilea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind 
darea in folosinta Politiei Locale Plenita, a autoturismului marca ARO 246 cu nr. de 
inmatriculare DJ 97 CMJ, preluat cu titlu gratuit de la Consiliul Judetean Dolj – C.M.Z  
Dolj si aprobarea alocarii de la bugetul local al comunei Plenita a cotravalorii cantitatii de 
200 litri motorina/lunar, in vederea asigurarii carburantului necesar mijlocului de 
transport in vederea  executarii de misiuni de patrulare pe intreg teritoriul administrativ al 
comunei Plenita,  pentru asigurarea ordinii si linistii publice cat si pentru punerea in 
aplicare a prevederilor HCL nr. 3 din 30.01.2014 privind pasunatul.  Se da citire. Se da 
citire referatului si proiectului de hotarare. Se saluta aceasta initiativa.supusa  la vot, este 
aprobata cu unanimitate de voturi. 

 Al treilea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind 
aprobarea decontarii contravalorii navetei, luna ianuarie 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 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind   aprobarea contul 
de incheiere si situatiile financiare ale exercitiului bugetar pe anul 2013. Se da citire 
referatului si proiectului de hotarare. Supus la vot a fost aprobat cu unanimitate de voturi.  
 Nemaifiind  probleme de dezbatul se declara inchise lucrarile sedintei. 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
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