
Proces verbal 
 

al sedintei ordinare din data de 31.01. 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 propune retragerea de pe ordinea de zi a proiectului privind 
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 fiind incomplet. Se supune la 
vot: Se aproba cu unanimitate de voturi. 
 
Primul  punct de pe ordinea de zi il constituie  proiectul de hotarare privind privind 
aprobarea indicatorilor tehnico economici ai proiectului  nr. D11/2009 “Asfaltare strada 
rurala principala Haralambie Gramescu, Km 0 + 000 -  0 + 735, comuna Plenita, judetul 
Dolj” Se da citire expunerii de motive intocmita in acest sens si proiectului de hotarare 
insotit de anexa. Se supune la vot: Se aproba cu unanimitate de voturi. 
 

Al doilea  punct de pe ordinea de zi il constituie proiectul de hotarare privind 
reorganizarea Politiei Comunitare Plenita ca Politie Locala. Se da citire referatului 
intocmit in acest sens si proiectului de hotarare. Se supune la vot: Se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

 
Al treilea punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiect de hotarare privind 

infiintarea Comisiei de ordine publica si regulamentul acesteia. Se da citire proiectului de 
hotarare, se fac propuneri pentru membrii comisiei de aparare din cadrul consiliului local: 
sunt propusi d-nii consilieri Munteanu jan, Melusel Nicolae si Tona Marin Granate. Se 
supune la vot: Se aproba cu unanimitate de voturi infiintarea comisiei locale de ordine 
publica, componenta acesteia si ROF. 

 
Al patrulea punct de pe ordinea de zi il constituie proiectul de hotarare privind 

aprobarea normelor de venit ce se vor lua in calcul la stabilirea cuantumului ajutorului 
social. Se da citire referatului cu propunerea de a se lua in calcul nivelul minim prevazut 
de HG nr.50/2011. Se supune la vot: Se aproba cu unanimitate de voturi. 

 
Punctul cinci il reprezinta instituirea taxei speciale pentru divort pe cate 

administrativa. Se da citire referatul inregistrat  sub nr.6769 din 21.01.2011 si proiectului 
de hotarare prin care se propune stabilirea taxei speciale pentru divort in cuantum de 100 
lei. Se supune la vot: Se aproba cu unanimitate de voturi 

 
Ultimul punct de pe ordinea de zi in reprezinta proiectul de hotarare privind 

evaluarea secretarului u.a.t. Plenita. Se propune acordarea calificativului foarte bine. Se 
supune la vot. Unanimitate. 

 
Nemaifiind probleme de discutat se declara inchise lucrarile sedintei. 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
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