
Proces verbal 
al sedintei ordinare din data de 27.09. 2010. 

 
La sedinta participa toti consilierii in functie. 
Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. Se aproba cu unanimitate 

de voturi. 
Se da citire ordinii de zi. Se supune la vot: Se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Se desemneaza presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni dl. consilier Jean 
Munteanu. 

Primul  punct de pe ordinea de zi il constituie  proiectul de hotarare  privind 
aprobarea modului de funcţionare a Sistemului de management integrat al deşeurilor în 
judeţul Dolj” si modificarea  contractului de asociere nr. 1157/07.10.2009 încheiat între 
toate cele 112 unităţi administrativ teritoriale ale Judeţului Dolj pentru realizarea 
proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj” realizat cu 
asistenţa financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene prin Programul 
Operaţional Sectorial de Mediu, Axa Prioritara 2, Domeniul major de Intervenţie 1 
„Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor si extinderea 
infrastructurii de management a deşeurilor”. Se da citire raportului intocmit in acest sens 
si proiectului de hotarare. Se supune la vot: Se aproba cu unanimitate de voturi. 

Al doilea  punct de pe ordinea de zi il constituie  proiectul de hotarare  privind 
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010. Se da citire referatului de 
specialitate si  adresei DGFP Dolj. 

Dl. presedinte de sedinta da cuvantul d-lui primar care da explicatiile necesare. In 
continuare dl. presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare si anexei dupa care le 
supune la vot: Cine este pentru?  Cu 14 voturi pentru o abtinere aceasta hotarare a fost 
adoptata. 

Al treilea punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind 
aprobarea   contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2009. Se da citire 
referatului intocmit in acest sens si proiectului de hotarare. Se supune la vot: Se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

Al patrulea punct de pe ordinea de zi in reprezinta proiectul de hotarare privind 
aproba majorarii pretului pe metrul cub de apa potabila utilizata de catre persoanele fizice 
si juridice racordate la sistemul public de alimentare cu apa potabila al comunei Plenita 
Se da citire referatului si proiectului de hotarare. Se supune la vot: Se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

 Punctul cinci  de pe ordinea de zi in reprezinta proiectul de hotarare privind 
aprobarea Planului de sustenabilitate al RECL. Se da citire planului se supune la vot: 
Unanimitate. 

Ultimul punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind  
aprobarea trecerii bunurilor specificate in anexele 1 si 2 din Contractul de Comodat 
incheiat intre Comuna Plenita si Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale 
din patrimoniul MCSI in patrimoniul Consiliului Local al comunei Plenita, judetul Dolj 
precum si angajamentul consiliului local de a asigura functionarea RECL in concordanta 
cu scopul pentru care a fost creata pentru o perioada de 2 ani. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
 

    PRESEDINTE DE SEDINTA,               SECRETAR, 
                Munteanu Jean                                   Adrian Marian 
 


