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Incheiat azi  20.09.2019 
 

 
 in sedinta extraordinara 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 reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea documentelor 

necesare demarării si derulării procedurii de licitație publică organizată în vederea atribuirii contractului de 
delegare prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul 

proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj”. Se da citire  adresei ADI 
ECODOLJ si proiectului de hotarare. Dl. secretar arata ca celelate documente ale proiectului, insumand sute 

de pagini, sunt pe suport magnetic iar cine doreste sa le studieze le poate primi pe stik su CD. Se ia act de 
avizul comisiei de specialitate dupa care dl presedinte de sedinta supune la vot: Cine este pentru? Cu  8 voturi 

pentru, 4 voturi impotriva si o abtinere  proiectul a fost adoptat. 

Al doilea punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor 

tehnico- economici pentru obiectivul de investie de interes local „Modernizare drumuri de interes local in 
comuna Plenita, judetul Dolj”;. Se da citire referatului si proiectului de hotarare insotit de anexa. Se ia act de 

avizul comisiei de specialitate, dupa care au loc discutii: 

Dl consilier Pleniceanu: domnule primar cine a hotarat care sunt strazile care vor fi asfaltate in etapa 

aceasta? Am vorbit ca vom asfalta strazile in ordinea efecuarii lucrarilor de canalizare, nu aveti cuvant, noi 
vom vota impotriva, sa se specifice in procesul verbal acest lucru. 

Dl. primar: Din cei 11,12 km  7,342 km sunt in satul Plenita si restul in satul Castrele Traiane, toate 

strazile vor fi asfaltate, in etapa aceasta acestea sunt cele propuse.   

Dupa aceste discutii  dl presedinte de sedinta supune la vot: Cine este pentru? Cu  8 voturi pentru, 4 

voturi impotriva si o abtinere  proiectul a fost adoptat. 

 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,   
         Burghel Nicolae                                                                    Adrian Marian 


