
Procesul verbal 
 al sedintei ordinara a Consiliului Local al Comunei Plenita din data de 17.12.2020 

 
 
 

La sedinta participa toti consilierii in functie. 
Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. 

Se dacitire ordinii de zi completata cu proiectul de hotarare privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai proiectului ”Asigurarea accesului elevilor din comuna Plenița la procesul de învățare în mediul on-line 

în contextul evitării riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2”  în scopul depunerii acestuia spre finanțare în 
cadrul Programului Operațional Competitivitate (POC) 2014 - 2020. Se supune la vot: Unanimitate!                                                                                             

Primul punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului 
local pe trim.IV al anului 2020. Se da citire referatului si proiectului de hotarare. Se ia act de avizul comisiilor 
de specialitate. Se supune la vot. Unanimitate! 
 Al treilea punct al ordinii de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind alocarea sumei de 13000 lei, 
de la bugetul local -cap. 70.50.00, art. 20.01.30 (venituri proprii si subventii)  pentru achizitionarea de cadouri 
de Craciun, pentru prescolarii si elevii claselor I – VIII, de la Grupul Scolar Industrial „C.N. Plopsor” din 
comuna Plenita, judetul Dolj. Se ia act de avizele comisiilor de specialitate. Se da citire referatului proiectului 
de hotarare. Dl presedinte de sedinta intreaba de catre cine si cum vor fi achizitionate cadourile copiilor. 
Domnul primar ii raspunde ca prin programul SICAP.      Dl. consilier Neghina intreaba cine a incasat banii 
pe cadouri in anii 2016-2020. Se supune la vot: Cu 12 voturi pentru si 1 vot impotriva proiectul a fost adoptat. 
A votat impotriva dl consilier Neghina Waltar. 
- Ultimul punct al ordinii de zi: proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
ai privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Asigurarea accesului elevilor din comuna 
Plenița la procesul de învățare în mediul on-line în contextul evitării riscului de infecție cu coronavirus 
SARS-CoV-2”  în scopul depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Competitivitate 
(POC) 2014 - 2020. Se da citire proiectului de hotarare referatelor de aprobare si anexei. Se ia act de avizele 
comisiilor de specialitate. Se da cuvantul domnului primar care arata necesitatea si oportunitatea 
implementarii acestui proiect cat si faptul ca finatarea acestui proiect este numai din fonduri nerambursabile. 
Se supune la vot. Cu unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat.  

Odata epuizata ordinea de zi dl. presedinte de sedinta declara lucrarile sedintei inchise. 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.  
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