
Proces verbal 
 incheiat azi 30.01.2014 

 
in sedinta ordinara  a Consiliului Local al comunei Plenita 

 
 La sedinta participa 12 consilierii in functie.  
 Domnul primar anunta ca la data de 14.01.2014 a fost inregistrat decesul 
consilierului local Gologan Viorel, acesta decedand in spitalul clinic Fundeni. Se  solicita  
pastrarea unui moment de reculegere. 
  Dupa acest moment dl. secretar anunta ca in prima sedinta ordinara va pregati 
documentele pentru declararea functiei vacante de consilier local din partea PP-DD. 
 In continuare se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare: Unanimitate! 
 Se da citire ordinii de zi completata cu un proiect de hotarare: acordarea unui 
ajutor de urgenta. 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 aprobarea 
bugetului local comunei Plenita pe anul 2014.  
 Doamna presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar care prezinta referatul 
si anexele aratand ca in anul 2014 bugetul local fata de  nivelul anului 2013, este 
aproximativ la fel. In plus a aratat ca a prevazut bani afara de investitiile neterminate bani 
pentu realizarea trotuarelor din zona centrala.    Nefiind obiectii se trece la vot: cine este 
pentru ?  Unanimitate! 
 Al doilea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind 
reglrementarea pasunatului pe teritoriul administrative al comunei Plenita. Se da citire. Se 
da citire referatului si proiectului de hotarare. Se saluta aceasta initiativa.supusa  la vot, 
este aprobata cu unanimitate de voturi. 
 Al treilea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind 
aprobarea raportului de evaluare  si inentarearea activului sistemului de canalizare al 
localitatii Plenita. Se da citire rapotului si inventarierii se supune la vot  proiectul de 
hotarare. Este adoptat cu unanimitate de voturi. 

 Al patrulea punct al ordinii de zi il constituie constituie  proiectul de hotarare 
privind aprobarea decontarii contravalorii navetei, luna decembrie 2013, 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! 
 Punctul cinci de pe ordinea de zi in constituie proiectul de hotarare privind 
modificarea contractului de asociere referitor la modul de implementare a proiectului  
„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judetul Dolj” precum si  a indicatorilor 
tehnico-economici, a procentelor si valorilor contributiei privind finantarea 
nerambursabilă din partea UE si  contributia natională de la bugetul de stat.  Se da citire 
raportului si proiectului de hotarare. Se supune la vot. Se aproba cu unanimitate de voturi. 

Ultimul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind   aprobarea unui 
ajutor de urgenta. Se da citire referatului si proiectului de hotarare. Supus la vot a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi.  
 Nemaifiind  probleme de dezbatut se declara inchise lucrarile sedintei. 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
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