
Proces verbal 
Incheiat azi 27.09.2012 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. 
Se desemneaza un nou presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni, in persoana d-

lui consilier Pleniceanu Nicolae. 
Dl presedinte da citire ordinii de zi completata cu cererea d-lui Radu C-tin din satul 

C.Traiane.  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 referatul 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 referatul nr. 
10830 din 18.09.2012. Se supune la vot. Unanimitate. 

Punctele doi si trei de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind privind aprobarea 
realizarii Studiului de Fezabilitate pentru proiectul “Extindere Retea de Canalizare Menajera in 
satul Plenita din comuna Plenita” si proiectul de hotarare privind aprobarea realizarii Studiului 
de Fezabilitate pentru proiectul “Modernizare drumuri de interes local in satele Plenita si 
Castrele Traiane  din comuna Plenita, judetul Dolj” Domnul primar da citire expunerii de motive 
cu privire la cele doua solicitari aratand necesitate incomirii acestor doua studii de fezabilitate 
apoi se da citire si se supune la vot separat ( pe rand) cele doua proiecte de hotarare. Cu 
unanimitate de voturi aceste doua proiecte au fost adoptate. 

Al patrulea punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind 
reglementarea unor masuri in domeniul situatiilor de urgenta. Se da citire Planului de analiza si 
acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Plenita, judetul Dolj, prevazut in anexa nr. 1 la 
proiectul de hotarare si Planului de reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor pentru 
comuna Plenita, judetul Dolj, prevazut in anexa nr. 2 la  la proiectul de hotarare.Dupa lecturare 
se trece la vot. Cine este pentru ? Unanimitate. 

Ultimul punct de pe ordinea de zi il reprezinta cererea d-lui Radu C-tin inregistrata sub 
nr. 10945 din 24.09.2012 prin care se solicita inchirierea/concesionarea unui teren in vederea 
realizarii unui parc de dezmembrari auto. Se stabileste ca pentru sedinta viitoare sa se realizeze 
Studiul de oportunitate in vederea adoptarii unei hotarari. 
 In continuare dl consilier Gologan prezinta consiliului raspunsul la interpelarile din 
sedinta trecuta, invocand faptul ca piata Plenita a devenit patria bisnitarilor si ca se 
comercializeaza carne in conditii insalubre.  

Dl primar raspunde acuzelor cu privire la functionarea pietei aratand ca este interzisa 
comercializarea carnii si a produselor din carne in piata intrucat aceasta nu este autorizata, nu 
dispune de abator si celelate dotari necesare. Deasemenea in ceea ce priveste islazul comunal au 
fost intocmita documentatia  pentru acordarea subventiilor si acest lucru se petrece de 3 ani in 
baza hotararii consiliului local. 

Nemaifiind  probleme de dezbatut se declara inchise lucrarile sedintei. 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                               SECRETAR, 

              Pleniceanu  Nicolae                                                       Adrian Marian 
 


