Consiliul Local al Comunei Pleniţa

Proces verbal
al sedintei ordinare din data de 29.11.2011.

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: Se supune la vot: Se aproba cu unanimitate de voturi.
Primul punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind
aprobarea impozitelor si taxelor locale.
Dl primar arata ca la nivelul u.a.t. Plenita sunt sufficient de mari taxele si
impozitele locale, tinand cont de faptul ca in anii anteriori, acestea au fost majorate la
maxim, solicitand consiliului local ca impozitele si taxele locale pentru anul 2012 sa
ramana cele de la nivelul anului 2011.
In continuare dl. presedinte de sedinta da citire referatului intocmit in acest sens
inregistrat cu nr. 12595/2011, 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 73637/21.11.2011, referatului
compartimentului financiar contabil nr. 12627 din 21.11.2011 si proiectului de hotarare.
Nefiind obiectii se trece la vot: Cine este pentru? Cu unanimitate de voturi
proiectul a fost adoptat.
Ultimul punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind
aprobarea cheltuirii sumei de 10 000 lei de la bugetul local - venituri proprii si subventii –
in vederea organizarii pomului ce Craciun si acordarea unor cadouri pentru prescolarii
elevii claselor I - VIII de la Grupul Scolar Industrial „CN Plopsor” din comuna Plenita,
judetul Dolj.
Dl primar arata ca nu se poate aloca mai mult intrucat mai multi bani nu sunt.
Dl. consilier Pleniceanu Nicolae solicita gasirea /contactarea unor sponsori care sa
suplimenteze asceasta suma.
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot. Cu unanimitate de voturi aceasta
hotarare a fost adoptata in forma redactata in proiect.
Nemaifiind probleme de discutat, presedintele de sedinta declara inchise lucrarile
sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
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