
Proces verbal 

 

Incheiat azi  16.12.2019 

 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 modificata in sensul ca a fost retras de ordinea de  proiectul de hotarare 

privind  aprobarea alocarii sumei de 8360 lei pentru plata drepturilor banesti aferente copiilor cu cerinte 

educative speciale  si s-a  introdus proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local.  Se supune la vot: 

Se aproba cu unanimitate. 

 

Primul punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind alocarea sumei de 12000 lei, de 

la bugetul local -cap. 70.50.00, art. 20.01.30 (venituri proprii si subventii)  pentru realizarea pomului de 

Craciun si acordarea unor cadouri pentru prescolarii si elevii claselor I - VIII de la Liceul Tehnologic  „C.N. 

Plopsor”, din comuna Plenita, judetul Dolj. Se ia act de avizul comisiei de specialitate. Se supune la vot: Cine 

este pentru? Cu unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat. 

 

Al doilea punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local de 

venituri si cheltuieli al comunei Plenita pentru anul 2019 potrivit  HCJ Dolj nr. 260 din 12.12.2019, prin care 

a fost alocata comunei Plenita suma de 95 mii lei. Se da citire referatului  si proiectului de hotarare, dupa care 

se supune la vot: Cu  unanimitate de  voturi proiectul a fost adoptat. 

 

In final dl. primar prezinta consiliului local Decizia nr. 114/2019 si Raportul de Audit Finaciar din 

11.10. 2019 ale Camerei de Conturi Dolj, explicand care sunt pasii si termenele pentru eliminarea 

deficientelor constatate si ca impotriva acestei decizii, pentru unele constatari a formulat Contestatie si a 

inaintat-o spre solutionare. 

 

 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,   

         Dinuti Constantin                                                                    Adrian Marian 


