
Proces verbal 

 

Incheiat azi  29.01.2020 

 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 reprezinta proiectul de hotarare privind arobarea 

organizarii retelei scolare la nivelul unitatii administrativ- teritoriale Plenita, incepand cu data 

01.09. Se da citire adresei ISJ Dolj si proiectului de hotarare. 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 aprobarea 

neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor 

/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor de panificatie, laptelui si produselor lactate si 

fructelor sau legumelor, precum si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor 

pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru scoli al Romaniei pentru 

anii scolari 2020 – 2021 si 2021-2022 Se ia act de avizul comisiei de specialitate. Se supune la 

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

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

prelungirii contractului de locatiune nr. 6761/11.02.2005 intre Consiliul Local Plenita si CEC 

Bank Sucursala Craiova. Se da citire adresei CEC BANK si proiectului de hotarare. Se ia act 

de avizul comisiei de specialitate. Se supune la vot: Cine este pentru? Cu unanimitate de 

voturi proiectul a fost adoptat. 

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

inchirierii spatiului medical, in suprafata totala de 26 m.p.  din cadrul imobilului „Spital 

(sectie chirurgie si obstretica ginecologie )”,. Se da citire silicitarii dr. Tartea si proiectului de 

hotarare. Se ia act de avizul comisiei de specialitate. Se supune la vot: Cine este pentru? Cu 

unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat. 

Uiltimul punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea 

includerii in inventarul domeniului privat al comunei Plenita a terenului in suprafata de 933 

mp. situat in intravilanul satului Plenita, str. Eroilor nr. 1A, Tarlaua 81, parcela 3039/1, 

comuna Plenita, judetul Dolj. Se da citire solitarii d-lui Cherciu, referatelor compartimentelor 

aparatului de specialitate si proiectului de hotarare. Se ia act de avizul comisiei de specialitate. 

Se 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 general,   

         Dinuti Constantin                                                                    Adrian Marian 
 


