
Proces verbal 

 

Incheiat azi  23.04.2019 

 

 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 completata cu un referat la bugetul local si proiectul de hotarare privind 

aprobarea implementarii proiectului „Dotare centru multifunctional social in comuna Plenita, judetul Dolj”.  

Se supune la vot: Se aproba cu unanimitate. 

         Primul punct al ordinii de zi privind aprobarea bugetului local pe anul 2019. Se da citire adreselor 

DGRFP Craiova si CJ Dolj dupa care i se da cuvantul domnului primar care explica pe larg modul in care a 

proiectat bugetul local, aratand ca atinut cont si de toate solicitarile din partea consiliului local.            Dl 

consilier Pleniceanu Nicolae arata ca nu s-a prevazut bani pentru achizitionare wola.                            Dl 

primar explica faptul ca in toamna vom accesa prin GAL Calafat si acest lucru, dupa care dl. consilier 

Pleniceanu spune  ca este de acord cu bugetul in masura in care in toamna se va avea in vedere acest lucru. Se 

ia act de avizul comisiei de specialitate dupa care dl presedinte de sedinta supune la vot: Cine este pentru? Cu 

unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat. 

         Al doilea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea Programului anual 

de achizitii publice 2019. Se da citire  expunerii de motive si proiectului de hotarare insotit de anexa. Se ia act 

de avizul comisiei de specialitate dupa care dl presedinte de sedinta supune la vot: Cine este pentru? Cu 

unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat. 

         Al treilea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea organizarii 

Ssarbatorii Bujorului  din Padurea Plenita. Se da citire expunerii de motive si proiectului de hotarare. Dl 

consilier Patra solicita achizitionarea unei scene si propune alocarea sumei de 15 000 lei pentru acest 

eveniment. Se ia act de avizul comisiei de specialitate dupa care dl presedinte de sedinta supune la vot 

proiectul modificat cu solicirea aratata: Cine este pentru? Cu unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat. 

         Al patrulea punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind insusirea unui raport de 

evaluare asupra unui imobil proprietate privata a consiliului local si stabilirea pretului de vanzare. Se da citire 

solicitarii SC SIS PAN SRL, expunerii de motive si proiectului de hotarare. Se ia act de avizul comisiei de 

specialitate dupa care dl presedinte de sedinta supune la vot: Cine este pentru? Cu 12 voturi pentru si 1 

abtinere proiectul a fost adoptat. 

         Punctul cinci al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea indexarii cu rata 

inflatiei a impzitelor si taxelor locale pentru anul 2020. Se ia act de avizul nefavorabil al comisie de 

specialitate. Supus la vot  acesta este respins cu  unanimitate de voturi. 

       Ultimul punct al ordinii de zi il constituie proiectul de hotarare privind aprobarea implementarii 

proiectului „Dotare centru multifunctional social in comuna Plenita, judetul Dolj” Se da citire  expunerii de 

motive si proiectului de hotarare insotit de memoriu tehnic. Se ia act de avizul comisiei de specialitate dupa 

care dl presedinte de sedinta supune la vot: Cine este pentru? Cu unanimitate de voturi 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,   

    NICOLAE MELUSEL                                                                    Adrian Marian 

 


