Proces verbal
Incheiat azi 27.03.2013
in sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Plenita

La sedinta participa 10 consilieri in functie. Absenteza motivat
consilierii dr. Mociofleaca care parcipa la Congresul Medicilor de Familie
(Bucuresti), ing. Bala Marin este la sedinta de bilant la Ocolul Silvic Perisor
si prof. Neghina Waltar nu poate pleca de la ore.
Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. Unanimitate.
Dl presedinte da citire ordinii de zi completata cu un proiect de
hotarare privind aprobarea “Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al
Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă “ Se supune la vot ordinea de
zi completata : Se aproba cu unanimitate de voturi.
Primul punct inscris pe ordinea de zi: Proiectul de hotarare privind
aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de garantare nr. 111 din 10.06.2011,
de la FNGCIMM SA IFN, in vederea garantarii obligatiilor de plata a
avansului de pana la 6 164 945 lei din fondurile nerambursabile pentru
implementarea proiectului „PROIECT INTEGRAT PLENITA CARAULA”
in localitatea Plenita, judetul Dolj, in baza Contractului de finatare
nerambursabila nr. C 322040841700045/01.07.2009 si a actelor aditionale
nr. 7 din 25.06.2012; nr.6 din 04.07.2011; nr.5 din 18.04.2011; nr.4 din
18.01.2011; nr.3 din 26.11.2010; nr.2 din 21.07.2010; nr.1 din 25.02.2009,
in favoarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit.
Se da citire expunerii de motive si proiectului de hotarare. . Nefiind obiectii
se supune la vot. Cine este pentru? Cu unanimitate de voturi poiectul de
hotarare a fost adoptat.
Punctul doi de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea
“Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului voluntar pentru
situaţii de urgenţă “ Se da citire referatului intocmot de catre Seful SVSU
Plenita si proiectului de hotarare insotit de anexa. I se da cuvantul d-lui
primar care da explicatiile necesare. Nefiind niciun fel de problema se
supune la vot. Cine este pentru? Unanimitate!
Nemaifiind probleme de dezbatut se declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
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