Consiliul Local al Comunei Pleniţa

Proces verbal
al sedintei ordinare din data de 30.05.2011.

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 constituie proiectul de hotarare privind
aprobarea includerii terenului de sub blocurile A2, A3 si A4 din localitate. Se da citire
solicitarii d-lui Mitroaica Jan, raprtului intocmit de catre comisia de inventariere si
proiectului de hotarare. Nefiind obiectii se trece la vot: Cu unanimitate de voturi
proiectul a fost adoptat.
Al doilea punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiect de hotarare privind
saprobarea bugetului local pe anul 2011 urmare a referatului de legalitate nefavorabil .
Se da citire proiectului de hotarare. Se supune la vot : Unanimitate.
Al treilea punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind
aprobarea unei concesionari. Se da citire solicitarii SC ION CAL SERV, studiului de
oportunitate si proiectului de hotarare. Dl. primar arata ca aceasta initiativa este oportuna
intrucat s-ar schimba peisajistica zonei si totodata s-ar realiza si o inestitie pe domeniul
public al comunei Plenita fara implicarea bugetului local, beneficiara fiind intrega
colectivitate locala. Se supune la vot: Unanimitate.
Ultimul punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind rectificarea
bugetului local cu suma de -30 mii lei la partea de cheltuili de personal pentru
invatamant. Se da citire adresei DGFP Dolj, referaratului intocmit de compartimentul
finciar contabil si proiectului de hotarare.
Dl. consilier Neghina Waltar se opune acestui proiect de hotarare aratand ca nu poate
fi de acord cu retragerea acestei sume profesor fiind in cadrul Grupului Scolar Ind. “C.N.
Plopsor” din Plenita. Se trece la vot Cu un singur vot impotriva si 14 pentru, hotarea a
fost adoptata.
Nemaifiind probleme de discutat se declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
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