
ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA 
 

H O T A R A R E 

 Nr. 10 din 13.03.2017 
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati in urma elaborarii documentatiei de avizare 
a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitie „REABILITARE SI EXTINDERE SCOALA 

GIMNAZIALA PLENITA-  Local 2 Scoala cu clasele I- IV Poiana 
 
 
Consiliul Local al comunei Plenita, judetul Dolj, intrunit in sedinta ordinara in data de 

13.03.2017; 
Avand in vedere: 
-  Expunerea de motive a Primarului Comunei Plenita, in calitatea sa de initiator;  
- Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului  de 

specialitate al primarului comunei Plenita, inregistrat la nr.  5175 din 08.03.2017; 
   - Raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei 
Plenita, judetul Dolj; 
           respectand procedura stabilita prin Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica. 

In conformitate cu prevederile: 
- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantelor publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
- art. 36 alin. (2) lit. “b” coroborat cu alin. (4) lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;  
- O.UG. nr. 28/2013 pentru aprobarea P.N.D.L. aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, 

ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr 1851/2013 cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

 In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,   
privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;  
 
 

H O T A R A S T E : 
 
 

   Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii  „ 
REABILITARE SI EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA PLENITA-  Local 2 Scoala cu clasele I- 
IV Poiana”, in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare 
Locala , conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2 Se aproba implementarea proiectului si suportarea din bugetul local al comunei Plenita, 
judetul Dolj a cheltuielilor neeligibile in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala. 

Art.3. Primarul Comunei Plenita, Judetul Dolj va urmari ducerea la indeplinire a prezentei 
hotarari informand Consiliul Local al Comunei Plenita,  asupra modului de indeplinire. 
            Art.4.(1) Prezenta hotarare se va comunica institutiilor si persoanelor interesate. 

          (2) Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta publica prin grija secretarului comunei 
Plenita, prin afisare la sediul primariei comunei Plenita si prin publicare pe site-ul primariei 
http://www.plenita.ro//. 



 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                CONTRASEMNEAZĂ, 
                        Dinuti Constantin                                SECRETAR, 
                           Adrian Marian 
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    Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Plenita in sedinta din 
13.03.2017, cu respectarea prevederilor art. 45 alin 2 din Legea administratiei publice locale 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, cu un numar de 13 voturi ,,pentru’’, 0 voturi 
abtineri si 0 voturi ,,impotriva” din numarul total de 13 consilieri in functie si 13 prezenti la sedinta. 
 
 

 

 
 

 


