
Proces verbal 
al sedintei ordinare din data de 12.04.2011. 

 
 
 
 
 

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

de voturi. 
Se da citire ordinii de zi  completata cu proiectul de hotarare privind modificarea 

anexelor la HCL 29/2010 insensul ca in loc de politia comunitara se inscrie Ploitia 
Locala. Se supune la vot: Se aproba cu unanimitate de voturi. 

Primul  punct de pe ordinea de zi il constituie  proiectul de hotarare privind 
privind rectificarea bugetului local  in baza prevederilor HG. Nr. 192/2011 privind 
repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul 
rural. Se da citire referatului, si adresei DGFP. In continuare dl primar arata ca in baza 
hotararii de givern au fost alocati 188 mii lei pentru alimentare cu apa si tot 188 mii lei 
pentru baza sportiva. Nefiind obiectii se trece la  vot:  Cu unanimitate de voturi proiectul 
de hotarare privind rectificarea bugetului a fost adoptat. 

Al doilea punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiect de hotarare privind  
privind reglementarea comercializării plantelor, substantelor şi preparatelor stupefiante, 
halucinogene, euforice si psihotrope în comuna Plenita. Se da citire expunerii de motive 
si proiectului. Se supune la vot : Unanimitate. 

Al treilea punct de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind 
modificarea HCL nr.29/2010.  Avand in vedere Referatul de legalitate nr.1622/2011  cu 
privire la HCL nr.2 si 3 /2011 privind reorganizarea Politiei Comunitare ca Politie Locala  
si si Comisia Locala de Ordine Publica se propune modificare sintagmei “Politie 
Comunitara” cu sintagma  “Politie Locala”. Se supune la vot: Unanimitate. 

Nemaifiind probleme de discutat se declara inchise lucrarile sedintei. 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
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