Proces verbal reiesit din stenograma sedintei ordinare
din data de 30.07.2008

La sedinta prticipa toti consilierii in functie. Se supune la vot procesul verbal al sedintei
anterioare. Se aproba cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Adrian Mandrila, presedintele de sedinta preia conducerea lucrarilor sedintei.
Se anunta ordinea de zi completata, se supune la vot. Este aprobata cu unanimitate de voturi.
Primul punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind modificarile si
completarile la lista inventarului domeniului public al comunei si anume: includerea in lista a
drumurilor comunale (DC nr.58 Caraula – Plenita si DC nr.59 Plenita - Castrele Traiane) si a
anexei la HCL nr.4/2006 privind atribuirea de denumiri de strazi. Se da citire referatului
intocmit de catre secretatul comunei. Se supune la vot. Se aproba cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.2 de pe ordinea de zi il reprezinta Proiectul de hotarare privind stabilirea taxei pentru
colectarea gunoiului rezultat in urma desfasurarii activitatilor de catre agentii economici din
comuna Plenita. Se da citire referatului intocmit de catre viceprimarul comunei, dl. Valentin
Brasoveanu. Dl. primar ia cuvantul: - Noi, Consiliul Local Plenita pana in prezent suportam plata
colectarii gunoiului de catre SCUP din zona „spatele blocurilor”. Acest gunoi rezulta din
activitatile agentilor economici din zona. Personal consider ca nu este normal. Propun o taxa
pentru aceasta activitate, taxa care sa fie suportata de catre agentii economici. In continuare au
loc dezbateri pe aceasta tema se propun mai multe cuantumuri : 50 lei, 30 lei si 20 lei pe luna. Cu
unanimitate de voturi se stabileste taxa de 20 / luna.
Al 3 – lea punct de ordinea de zi este proiectul de hotarare privind infiinatarea unei unei
publicatii locale intitulata „BULETIN DE PLENITA” Se da citire referatului intocmit de catre
secretarul comunei. Se supune la vot se aproba cu unanimitate de voturi.
Al patru-lea punct de ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea
Regulamentului de Organizare si Functionare al consiliului local. Se da citire regulamentului.Se
propune ca odata cu convocatorul sa se inainteze presedintilor de comisii mapa cu toate
documentele de sedinta. Se supune la vot proiectul de hotarare cu completarea solicitata. Se
aproba cu unanimitate de voturi.
Punctul cinci al ordinii de zi, rectualizarea taxelor din piata si targul saptamanal. Se da citire
referatului cu propuneri. Se supune la vot: Se aproba cu unanimitate.
Al sase-lea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind repatitzarea pe
categorii de lucrari a sumei de 800 mii lei la Grupul Scolar Industrial C.N.Plopsor. In referatul dnei director, Ileana Iacob, sunt solicitate lucrari in suma de 400 mii lei la Corpul C1; 250 mii lei
la Corpul C4 si 150 mii lei la Corpul C5 . Se supune la vot . Se aproba cu unanimitate.
La punctul 7 proiectul de hotarare privind repatitzarea pe categorii de lucrari a sumei 225 mii lei
la Scoala din Castrele Traiane. Se da citire referatului domnului viceprimar prin care se propune
realizarea unui put forat si grup sanitar respectiv achizitionarea de mobilier scolar. Se supune la
vot proiectul de hotarare: Este adoptat cu unanimitate de voturi.
Punctul 8 al ordinii de zi il reprezinta priectul de hotarare privind preluarea prin transfer din
domeniul public al statului si administrarea MApN in domeniul public al comunei Plenita si
administrarea consiliului local a poligonului fostei UM 01183 in suprafata de 163,79 ha. Se da
citire referatului domnului primar. Se supune la vot . Se aproba cu unanimitate.
Punctul 9. Proiectul de hotarare privind contractarea / garantarea unui imprumut intern in valoare
de 100.000 lei necesari cofinantarii priectului „Amenajare parc comunal nou, comuna Plenita,

judetul Dolj”. Are cuvantul dl. primar care da citire expunerii de motive si prezinta in detaliu
cum va arata parcul. Se supune la vot. Se aproba cu unanimitate de voturi.
Punctul 10 al ordinii de zi: Analiza cererii inregistrata cu nr.9091 din 17.07.2008 in vederea
realizarii unui FAST FOOD in imediata vecinatate a Gr. Sc.Ind. C.N.Plopsor. Se propune ca
acest obiectiv sa se realizeze in incinta liceului prin concesionarea terenului necesar tinan cont de
amplasamente, excedentul fara utilitate a terenului in zona respectiva . Se stabileste ca pentru
sedinta viitoare sa se realizeze Studiul de oportunitate.
Punctul 11. Prezentarea propunerilor facute de GIC consiliului local cu privire la Strategia de
Dezvoltare local. Dupa prezentarea se constata ca unele puncte slabe sau fost sunt in curs de
rezolvare cum ar fi: realizarea unui PECO, realizarea unui parc, alimentarea cu apa.
Punctul 12. Referatul inregistrat cu nr.9307/2008 al SCUP Plenita prin care se solicita casarea
unor mijloace fixe ce nu pot fi utilizate. Se recomanda constituirea comisiei de casare urmand ca
aceasta activitate sa se realizeze in conditiile legii.
Ultimul punct de pe ordinea de zi il constituie analiza Rapotului de activitate al Politiei
Comunitare Plenita. Are cuvantul domnul inspector C-tin Tambura. Seful Politiei comunitare
care da citire raportului de activitate. Dupa audieri au loc discutii. Domnul presedinte de sedinta
arata ca acivitatea paznicilor de la institutiile din comuna este defectuasa, necorespunzatoare fapt
ce duce la comiterea unor fapte antisociale cum ar fi: furturi de materiale si bunuri de la
institutiile publice, furturi si distrugeri de culturi de vita de vie si cereale etc. Acelasi lucru il
reclama si cetatenii din comuna prezenti la sedinta.
Se recomanda atat Politie comunitare cat si Biroului de Politie Plenita verificarea, in special pe
timpul noptii, a paznicilor din comuna, realizandu-se astfel activitate de preventie asupra faptelor
antisociale.
La „diverse” s-a reluat discutia cimitirului. Gasirea unei noi locatii, extinderea celui existent ect.
Domnul primar urmeaza ca in perioada imediat urmatoare a gaseasca solutii pe care apoi
consiliul local le va analiza si adopta.
Se declara lucrarile sedintei inchise.

Presedinte,

Secretar,

