Proces verbal
Incheiat azi 27.08.2012 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.
Dl presedinte Melusel Nicolae da citire ordinii de zi completata cu proiectul de hotarare
privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantare nr.162/22.08.2011 obtinuta de la
FNGCIMM SA IFN in in vederea garantarii obligatiilor pentru implementarea proiectului
„PROIECT INTEGRAT COMUNA. Se supune la vot: Se aproba cu unanimitate de voturi.
Primul punct inscris pe ordinea de zi: Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului
local. Dl primar expune pe larg toate datele si cifrele inscrise in cele doua referate ale
compartimentului contabilitate aratand necesitatea rectficarii bugetului urmare adreselor DGFP
Dolj dar si nevoilor survenite in cadrul exercitiului bugetar. Se da citire proiectul de hotarare
insotit de referate nr. 10323 din 21.08.2012 si 10381 din 24.08.2012 ce vor constitui anexele 1 si
2 la proiect. Se supune la vot. Unanimitate.
Punctul doi al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind contractarea unui credit intern in
valoare de 1 112 000 lei, pe o perioada de 90 zile, rambursabili intr-o singura rata la finele
contractului de imprumut.
Dl. Primar arata ca acest imprumut este necesar pentru acoperirea platii TVA, a unor avize,
acorduri si racordari la reteaua de energie electrica aferente ultimei transe de bani la proiectul
“Proiect integrat Plenita”.
In acest sens datorita timpului scurt s-au pregatit doua proiecte de hotarare: Unul pentru
dosarul ce va fi anaintat Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale si unul pentru
realizarea imprumutului efectiv de la CEC Bank.
Se da citire referatelor intocmite in acest sens si celor doua proiecte de hotarare. Nefiind
obiectii se trece la vot. Cine este pentru ? Unanimitate.
Ultimul punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea
solicitarii prelungirii scrisorii de garantare nr.162/22.08.2011 obtinuta de la FNGCIMM SA
IFN. Se da citire expunerii de motive si proiectului de hotarare. Se supune la vot: Unanimitate.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
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