
Proces verbal 
 incheiat azi 28.04.2015  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 da citire ordinii de zi completata  cu proiectul de hotarare privind aprobarea 
Planului  pentru asigurarea resurselor umane, materiale, si financiare necesare gestionarii 
situatiilor de urgenta pe anul 2015 si adresa nr.8702 din 28.04.2015 a A.N.C.M.R.R. 
Sucursala Plenita. Supusa  la vot, ordinea de zi se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Primul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea 
completarii HCL Plenita nr. 73/2014 privind aprobarea aderarii comunei Plenita la GAL 
Calafat. Se da citire referatului si proiectului de hotarare. Nefiind obiectii se supune la vot:Cu 
unanimitate de voturi proiectul de hotarare a fost adoptat.  
 Al doielea  punct al ordinii de zi il constituie proiectul de privind aprobarea 
Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea localitatii, precum si 
constatarea faptelor ce constituie contraventii.  I se  da cuvantul d-lui primar care da citire  
proiectului de hotarare si  anexei la proiect. Nefiind obiectii se supune la proiectul de hotarare. 
Cine este pentru? Unanimitate. 

 Al treilea  punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare  privind aprobarea 
organizarii sarbatorii Bujorului din padurea Plenita. Se da citire expunerii de motive si 
proiectului de hotarare.  Dl. Primar arata ca a ales  data de 24 Mai, intrucat la acea data 
evolutia florala a bujorului salbatic din rezervatie este pe sfarsit si in acest fel nu va mai fi 
distrus de catre diversi participanti la sarbatoare. Se trece la vot. Cine este pentru? 
Unanimitate. 

Al patrulea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare   privind aprobarea 
decontarii contravalorii abonamentelor cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic Plenita, pe 
luna februarie a.c. Se da citire proiectului de hotarare insotit de documentele necesare. Se 
supune la vot.Unanimitate. 

Punctul cinci al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare   privind aprobarea unei 
sponsorizari din partea SC ANMIAM SRL in valoare de 1600 lei pentru sustinerea echipei de 
fotbal Victoria Plenita. Se da citire referatului si proiectului de hotarare. Se supune la vot: 
Unanimitate! 

  Punct sase al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare  privind asumarea 
implementarii proiectului „EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN 
SATUL PLENITA DIN COMUNA PLENITA, JUDETUL DOLJ”. Se da citire referatului , 
adresei Ministeruluii Fondurilor Europene si proiectului de hotarare. Nefiind obiectii se supune 
la proiectul de hotarare. Cine este pentru? Unanimitate! 

Ultimul punct al ordinii de zi: Analiza adresei A.N.C.M.R.R. Sucursala Plenita. Dl. 
primar informeaza ca activitatile  prilejuite de Ziau Eroilor  vor fi organizate si anul acesta ca 
in fiecare an. Nemaifiind  probleme de dezbatul se declara inchise lucrarile sedintei. 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
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