
Proces verbal 

 
 

Incheiat azi  18.07.2018 
 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! 
Se da citire ordinii de zi. Se supune la vot: Se aproba cu unanimitate. 

Primul  punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al 
comunei Plenita.  

Se ia act de avizul comisiilor de specialitate. 

Se da citire referatului intocmit de catre compartimentul de specialitate si proiectului de hotarare. In 
continuare dl. primar da explicatiile necesare, dupa care se trece la vot. 

Cine este pentru? Cu 9 voturi pentru si 4 abtineri proiectul a fost adoptat. 

Al doilea  punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind modificarea art.1 din 

Hotararea nr. 14/04.03.2016 a Consiliului Local al comunei Plenita, judetul Dolj, privind inventarul 
domeniului public al comunei Plenita. 

Se ia act de avizul comisiilor de specialitate. 

Se da citire proiectului de hotarare. Dl secretar explica consilierilor faptul ca documentatia inaintata 
de catre consiliul judetean, in caliatatea sa de initiator de proiect de hotarare de guvern, catre minister a fost 

returnata pentru punerea in acord a hotararii consiliului local cu extrasul de carte funciara. 

Se supune la vot: Unanimitate! 

Al treilea  punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea Proiectului 
„Modernizare DJ 561 A, Moţăţei (intersecţie DN 56) – Dobridor – Unirea – Pleniţa – limita Jud. Mehedinţi, 

tronson 2”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat. Se da citire adreselor CJ DOLJ, 
referatului si proiectului de hotarare. Se ia act de avizul comisiilor de specialitate. 

Se supune la vot: Unanimitate! 
Punctul patru al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea infiintarii 

„Centrului multifunctional social, medical si socio-medical in comuna Plenita, judetul Dolj” ca structura 
functionala in subordinea compartimentului social din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Se ia 

act de avizul comisiilor de specialitate. 
Se da citire referatului intocmit de catre compartimentul de specialitate si proiectului de hotarare. In 

continuare dl. primar da explicatiile necesare. 

Dl. consilier Panait: - ma bucur domnule primar, ca in sfarsit dupa 10 ani de la desfiintarea spitalului 

faceti acest demers. 

Dl primar: Spitalul a fost desfiintat de catre ministerul sanatatii in anul 2003; 

Dl consilier Pleniceanu: spitalui a fost desfiintat in anul 2005; 

Dl. consilier Gurita: spitalul a fost prepuat de catre Spitalul Calafat in anul 2003. 

D-na presedinte supune proiectul la vot. Cu  9 voturi pentru si 4 abtineri proiectul a fost adoptat.  

s-au abtinut d-nii consilieri Pleniceanu N., Barbu Fl., Panait St. si Bedelici V. 

Punctul cinci al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului 
privind instituirea și administrare a taxei speciale de salubrizare in Comuna Plenita. Se ia act de avizul 

comisiilor de specialitate. 
Dl. consilier Barbu: de ce avem obligatia sa adoptam aceasta hotarare? Noi trebuie sa decidem daca 

trebuie sau nu altii. 

Dl. consilier Burghel: ar trebui sa platim cat guinoi producem. 



Dl primar da explicatiile necesare aratand faptul ca de vreme ce suntem parte din ADI ECODOLJ 

hotararile acestora sunt opozabile si noua. 

D-na presedinte supune proiectul la vot.: Cu  9 voturi pentru si 4 impotriva proiectul a fost adoptat.  

Au votat impotriva d-nii consilieri Pleniceanu N., Barbu Fl., Panait St. si Bedelici V. 

Ultimul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea contractelor-cadru 

accesorii Contractului ”Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de 
salubrizare, respectiv colectarea și transportul  deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în judetul 

Dolj  și operarea  stației de sortare și transfer Goicea” și a tarifelor aferente. 

Dl. consilier Barbu: cine factureaza, cine incaseaza aceste servicii?  

Dl. primar: de la populatie/gospodarii se va incasa taxa de catre compartimentul impozite si taxe 

locale, intre agentii economici si operatorul regional va exista un raport contractual, intre primarie si 
operator la fel va exista un raport contractual. 

D-na presedinte supune proiectul la vot.: Cu  9 voturi pentru si 4 impotriva proiectul a fost adoptat.  

Au votat impotriva d-nii consilieri Pleniceanu N., Barbu Fl., Panait St. si Bedelici V. 

 Nemai fiind probleme inscrise pe ordinea de zi se declara inchise lucrarile sedintei. 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.  

 
 

 
   Presedinte de sedinta,                                            Secretar,                          

                      Melusel Meda Emilia                                                                      Adrian Marian 

 
 


