
Proces verbal 
 
 

 incheiat azi 28.10.2014  in sedinta extraordinara  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 un proiect de hotarare privind rectificarea 
bugetului prin introducerea subventiei de la APIA pentri islazul comunal. Se supune la 
vot.  Ordinea de zi se aproba cu unanimitate de voturi. 

Primul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind validarea 
mandatului de consilier local al d-lui Radu Constantin din partea PSD. Comisia de 
validare constata ca sunt indeplinite conditiile cerute de lege si propune validarea 
mandatului de catre consiliul local. Cu unanimitate de voturi mandatul dl. Radu 
Constantin a fost validat. In continuare are loc ceremonia depunerii juramantului. 

Puctul doi al ordinii de zi il reprezinta proiectul d hotarare privind aprobarea 
D.A.L.I.  si indicatorii tehnico economici la Caminul Cultural. Se da citire referartului si 
proiectului de hotarare insotit de documentatia (D.A.L.I.) inregistrata sub nr. 12603 din 
23.10.2014. Nefiind obiectii se supune la vot. Cine este pentru? Unanimitate! 
 Al treilea punct al ordinii de zi : proiectul de hotarare privind aprobarea predarii 
obiectivului de investitie „Reabilitare si modernizare Camin cultural comuna Plenita, 
judetul Dolj” catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin 
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol. Are cuvantul 
dl.primar care arata cum se va desfasura aceasta activitate. Este salutata initiativa si 
supusa la vot este aprobata cu unanimitate de voturi. 

Punctul patru al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind mandatarea 
reprezentantului legal de a sustine si vota in Adunarea Generala a Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara OLTENIA. Se da citire raportului, adresei C.J. Dolj si 
proiectului de hotarare. Se supune  la vot: Este aprobat cu unanimitate de voturi. 

Punctul cinci al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea  
variante finale a stemei comunei Plenita. Se arata in continuare ca documentatia aprobata 
in anul 2012 a fost respinsa de catre Comisia Mationala de Heraldica si ca acum s-a tinut 
cont si de sugestiile acesteia. Este prezentata varianta cu propunerea de adoptare a unei 
hotarari in acest sens. Se supune la vot: Unanimitate. 

Punctul sase al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea 
rectificarii bugetului local al comunei Plenita pe anul 2014. Se da citire adresei referatului 
si proiectului de hotarare. Nefiind obiectii se supune la vot: Unanimitate. 

Punctul sapte: proiectul de hotarare privind aprobarea decontarii contravalorii 
navetei, pentru luna sepembrie 2014, cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic 
„Constantin Nicolaescu Plopsor” Plenita. Domnul presedinte de sedinta da citire 
referarului, proiectului de hotarare insotit de documentele transmise de liceu. Nefiind 
obiectii se supune la proiectul de hotarare. Cine este pentru? Unanimitate! 
 Ultimul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea 
rectificarii bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii pentru trimestrul IV 
– 2014 al comunei Plenita, urmare a incasarii subventiei APIA pentru islazul comunal. Se 



da citire referatului si proiectului de hotarare. Nefiind obiectii se supune la vot: Este 
adoptat cu unanimitate de voturi. 

Nemaifiind  probleme de dezbatut se declara inchise lucrarile sedintei. 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
 
 PRESEDINTE DE SEDINTA,                                            SECRETAR, 
                Barbu Marius Florin                                                  Adrian Marian 
 
 


