Consiliul Local al Comunei Pleniţa

Proces verbal
al sedintei ordinare din data de 27.10.2011.

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 completata cu proiectul de hotarare privind rectificarea
bugetului local.
Se supune la vot ordinea de zi completata : Se aproba cu unanimitate de voturi.
Primul punct de pe ordinea de zi il reprezinta priectul de hotarare privind
stabilirea pretului de vanzare a unor matereiale rezultate in urma unor dotari si
modernizari a Caminului cultural C. Traiane.
Dl primar arata in urma derularii proiectului “Proiect integrat comuna Plenita” –
Masura 322, Caminul cultural din satul Castrele Traiane beneficiaza de dotari si
modernizari, printre care schimbarea invelitorii si montarea unei centrale termice.
Comisia de inventariere a receptionat o cantitate de 1820 buc. tigla ce poate fi
valorificata, deasemenea si o soba din teracota formata din 85 cahle.
In continuare se da citire raportului intocmit in acest sens inregistrat cu nr.
12059 din 20.10.2011 cat si proiectului de hotarare. Nefiind alte propuneri se trece la
vot. Cine este pentru? Cu unanimitate de voturi aceasta hotarare a fost adoptata.
Al doilea punct de pe ordinea de zi il constituie proiectul de hotarare privind
aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru trim.IV al anului 2011.
Se da citire adresei DGFP Dolj nr 65951/24.10.2011, referatului
compartimentului financiar contabil nr. 12225 din 26.10.2011 si proiectului de
hotarare.
Dl primar arata necesitatea virarii de credite pentru a putea fi platite facturile la
energie electrica precum si pentru plata deplasadarilor generate de mutarea Trezoreriei
la Calafat. Nefiind obiectii se trece la vot: Cine este pentru? Cu unanimitate de voturi
proiectul a fost adoptat.
Nemaifiind probleme de discutat se declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
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