
Proces verbal 
Incheiat azi  28.11.2017 

 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 rectificarea bugetului local 

pe anul 2017. Se supune la vot: Se aproba cu unanuimitate. 

Primul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea  impozitelor 

si taxelor locale pentru anul 2018. Se ia act de avizele comisiilor de specialitate. I se da cuvantul 

domnului primar care da explicatiile necesare cu privire la majorari sau pastrarea unor taxe respectiv 

impozite locale. 

Dl consilier Barbu solicita zonarea localitatii de la A la .....; 

Dl  consilier Panait: Pe ce baza marim impozitele? D-na Milovan la propunerea cui a facut 

referatul? 

Dl primar: Va repet ca noi, comuna Plenita, n-am marit impozitele de circa 3 ani, iar acestea 

nu sunt majorari, suntem in limitele prevazute de lege. Impozite pot fi majorate cu pana la 50% fata 

de nivelul maxim, ori noi majoram unele impozite cu circa 10%, cele mai multe ramanand la fel ca in 

anii trecuti. Am marit un pic la terenul extravilan insa pamantul este lucrat de catre societati, asociatii 

in mare parte. 

Dl consilier Barbu: De unde bani pentru majorari? 

Dl consilier Pleniceanu: Impozitele pe teren le platesc tot oamenii domnule primar; 

Dl consilier Panait: tractoarele trec sambata prin centrul comunei pline de noroi, ingreunand 

circulatia publica; 

Dl consilier Barbu: Paza comunala nu apare ca taxa locala in anexa; 

Dl primar: Am eliminat taxa pentru paza comunala, vom face paza comunala cu politistii 

locali si am introdus taxa pentru iluminat stradal. 

Dl consilier Barbu propune eliminarea taxei pentru iluminat.  

 Se supune la vot proiectul de hotarare in forma propusa amendat cu eliminarea taxei pentru 

iluminat. Cine este pentru?  Cu  11 voturi pentru si  2 impotriva proiectul a fost adoptat. 

 Al doilea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind imputernicirea  

domnului Calafeteanu Mihai Puiu,  primar al comunei Plenita, sa semneze  in fata notarului public, 

declaratia de achitare a tuturor obligatiilor de plata catre Consiliul Local al comunei Plenita, privind 

achizitionarea imobilului Cabinet medical situat in comuna Plenita, satul Plenita, strada Lalelelor 

nr.5, judetul Dolj, obiect al contractului de vanzare cumparare nr. 4921/10.09.2014. Se ia act de 

avizele comisiilor de specialitate. Se supune la vot. Cu 8 voturi pentru, 4 impotriva si o abtinere 

proiectul a fost adopat. S-a abtinut de la vot dna consilier Mociofleaca Viorica. 

Al treilea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind acordarea unui 

ajutor de urgent pentru imormantarea defunctului Ispas Petrica. Se ia act de avizele comisiilor de 

specialitate. Se supune la vot proiectul de hotarare: Unanimitate! 

Al patrulea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind acordarea unui 

ajutor de urgent pentru imormantarea defunctului Pirvu Ion Doru. Se ia act de avizele comisiilor de 

specialitate. Se supune la vot proiectul de hotarare: Unanimitate! 

Punctul cinci al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea  rectificarii 

bugetului local pe anul 2017.  Se da citire adresei DGRFP Craiova referatului compartimentului 

financiar contabil si proiectului de hotarare. Se ia act de avizele comisiilor de specialitate. Se supune 

la vot. Unanimitate! 

Ultimul punct al ordinii de zi il analiza solicitarii d-lui Oprea Ion cu privire la Casa de 

cultura. Dl primar informeaza consiliu local ca a raspuns acestei solicitari insa acesta a dorit aducerea 

la cunostinta consiliului local.   



 Nemai fiind probleme inscrise pe ordinea de zi se declara inchise lucrarile sedintei. 

         Presedinte de sedinta,                              Secretar,                          

                  Bala Iulian Marin                                                               Adrian Marian 

 


