
Proces verbal 
al sedintei ordinare din data de 31.08. 2010. 

 
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 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010. Se da 
citire referatului de specialitate si  adresei DGFP Dolj. 

D-na presedinte de sedinta da cuvantul d-lui primar care da 
explicatiile necesare pentru fiecare reordonare a cifrelor din buget. In 
continuare d-na presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare si 
anexei dupa care le supune la vot: Cine este pentru?  Cu unanimitate de 
voturi aceasta hotarare a fost adoptata. 

Al doilea punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare 
privind aprobarea inchirierii instalatie electrice care leaga punctul de 
transformare de la imobilul Complexul de vaci al fostului CAP Steagu Rosu 
Plenita de  Statia 110/20 KV Plenita, cunoscuta sub denumirea „LA 20 KV 
Avicola Plenita proprietate privata a  a comunei Plenita conform HCL 
Plenita nr.28/2010, in conditiile legii. Se arata ca prin HCL nr.28/2010 
aceasta instalatie a fost introdusa in inventarul domeniului privat al comunei 
Plenita. SC SICPAN SRL proprietara imobilului „Complexul de vaci” 
deruleaza un proiect cu finantare europeana care presupune dezvoltarea din 
punct de vedere economic a zonei. In continuare se da citire cererii acestei 
societati prin solicita inchirierea instalatiei inj vederea racordarii la reteaua 
de distributie CEZ.  

Dl. consilir Popa Ovidiu: - avand in vedere ceea ce vrea sa faca 
aceasta societate ar trebui sa le-o dam degeaba, fara nici un ban.  

Dl. Primar arata nu poate fi vor de inchiriere fara bani dar ca pretul 
chiriei va fi unul modic, chiriasului revenindu-i obligatia prin contract sa 
faca aceasta retea functionala dupa care sa o intretina. Facem precizarea ca 
aceasta retea de 20ani nu a functionat, in prezent avand multe componente 
uzate, lipsa etc.. Se supune la vot proiectul de hotarare: Cu unanimitate aeste 
adoptat. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
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