Proces verbal
Incheiat azi 30.10.2012 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Plenita
La sedinta participa toti consilierii in functie.
Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. Unanimitate.
Dl presedinte da citire ordinii de zi completata cu proiectul de hotarare privind aprobarea
decontarii contravalorii navetei cadrelor didactice. Se supune la vot: Se aproba cu unanimitate
de voturi.
Primul punct inscris pe ordinea de zi: Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului
local. Dl primar expune pe larg toate datele si cifrele inscrise referatul compartimentului
contabilitate aratand necesitatea rectficarii bugetului urmare nevoilor survenite in cadrul
exercitiului bugetar. Se da citire proiectul de hotarare insotit de referatul nr. 11827 din
22.10.2012. Se supune la vot. Unanimitate.
Punctul doi de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii
terenului situat in comuna Plenita, str. Lalelelor, nr.5, cu nr.cadastral provizoriu 30290 în
suprafata de 439 mp. Se da citire referatului si proiectului de hotarare. Inainte de a fi supus la
vot secretarul comunei atrage atentia d-nei consilier Mociofleaca Viorica, medic de familie intrunul din cele doua cabinete medicale din cadrul dispensarului, ca are obligatia de a se abtine de
la vot. Se supune la vot: Cu 14 voturi pentru si o abtinere poiectul de hotarare a fost adoptat.
Punctul trei: Proiectul de hotarare privind aprobarea „Regulamentului local de implicare
a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriuliu”. Se da
citire referatului si proiectului de hotarare. Se supune la vot: Cu unanimitate de voturi poiectul
de hotarare a fost adoptat.
Al patrulea punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea
inchirierii unui teren in suprafata de 500 mp, apartinand consiliului local, situat in intravilanul
comunei Plenita T.39, parcela, 1611/1 m.p. vederea realizarii unui parc de dezmembrari auto
urmare a cererii d-lui Radu C-tin inregistrata sub nr. 10945 din 24.09.2012 prin care se solicita
inchirierea/concesionarea unui teren in vederea realizarii unui parc de dezmembrari auto.
Aceasta cerere a mai fost discutata si in sedinta anterioara. Se da citire proiectului de hotarare
dupa care se trece la vot. Cine este pentru ? Unanimitate.
Ultimul punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hoarare privind aprobarea
decontarii contravalorii navetei, pentru lunile august si septemnbrie, cadrelor didactice din cadrul
Liceului Tehnologic „Constantin Nicolaescu Plopsor” Plenita, urmare propunerii facuta de
Consiliul de Administratie al unitatii de invatamant. Compartimentul financiar contabil din
cadrul aparatului propriu de specialitatate propune decontarea navetei in raport cu procentul de
realizare a veniturilor proprii ale bugetului local al comunei Plenita, comunicat de catre
Trezoreria Calafat. Se supune la vot: Cu unanimitate de voturi poiectul de hotarare a fost
adoptat.
Nemaifiind probleme de dezbatut se declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
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