Proces verbal
al sedintei ordinare din data de 30.01.2012.

La sedinta participa toti consilierii in functie.
Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. Se aproba cu unanimitate
de voturi.
Avand in vedere ca presedinte de sedinta in exercitiu, dl consilier Gurita C-tin, nu
poate conduce lucrile sedintei, intrucat acesta suferit de curand o interventie chirurgicala
la nas, se desemneaza un alt presedinte de sedinta, in persoana d-nei consilier Vasiloanca
Aristica.
Se da citire ordinii de zi cu propunerea de retragere a proiectului privind
contractarea unui credit bancar de la CEC BANK, pentru finantarea T.V.A. pentru
proiectul „Proiect integrat Plenita”: Se supune la vot: Se aproba cu unanimitate de voturi.
Primul punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind
stabilirea numarului de burse si a cuantumului unei burse pentru elevii din invatamantul
preuniversitar de stat de pe raza u.a.t. Plenita. Se da citire proiectului de hotarare insotit
de referatul compartimentului financiar contabil si a hoatararii Consiliului de
administratie al grupului Scolar Industrial C.N. Plopsor din Plenita. Dl primar arata ca la
nivelul u.a.t. Plenita nu sunt suficiente resurse pentru cat ar trebui alocat in acest sens
insa, daca pe parcursul anului, daca vor fi resurse, cu ocazia rectificarilor de buget, vor
mai fi alocati bani pentru aceasta activitate. Se supune la vot. Cu unanimitate de voturi
aceasta hotarare a fost adoptata.
Al doilea punct de pe ordinea de zi il constituie proiectul de hotarare privind
aprobarea inmfiintarii SVSU Plenita. Se da citire adresei adresei ISU Oltenia Dolj,
Avizului eliberat de catre aceeasi institutie, proiectului de hotarare si referatului sefului
SVSU PLenita Nefiind obiectii se trece la vot: Cine este pentru? Cu unanimitate de
voturi proiectul a fost adoptat.
Al terilea punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind
aprobarea cstemei comunei Plenita, judetul Dolj.
Dl primar arata ca acest demers a fost initiat inca din anul 2005 insa din diverse
motive acesta nu a fost dus pana la capat. In continuare da citire memoriului justificativ.
D-na presedinte da citire proiectului de hotarare insotit de cele doua anexe si le supune la
vot. Cine este pentru? Unanimitate!
Al patrulea punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind
aprobarea dezmembrarii unui teren apartinand domeeniului public al comunei in vederea
realizarii unei cai de acces si a unei parcari. Deasemenea si acest demers a fost initiat inca
din mai 2011 insa nu si-a gasit finalizarea.
Domnilor consilieri am pregatit un nou proiect de hotarare prin care sa aprobam atat
dezmembrarea cat si concesionarea unui lot din acesta in vederea realizarii obiectivului
arartat. Acest lucru odata realizat va schimba in bine acea zona fara sa fie angat bugetul
nostru local care si a asa este destul de mic fata de nevoile comunitatii. Nemaifiind
probleme in acest sens se supune la vot. Cu unanimitate de voturi aceasta hotarare a fost
adoptata.

Ultimul punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind
aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii
dezvoltarea in anul 2011, cu suma de 153 732,93 lei. Se da citire referatului si proiectului
de hotarare. Se supune la vot. Unanimitate.
Nemaifiind probleme de discutat, presedintele de sedinta declara inchise lucrarile
sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
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