
Proces verbal 
al sedintei extraordinare din data de 15.03.2012. 

 
 
 

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 doua proiecte de hotarare si anume: 

- proiectul de hotarare privind aprobarea nivelului cotei corespunzatoare 
pierderilor maxime admise in sistemul de alimentare cu apa aferent comunei Plenita; 

- proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei   tehnico- economica a 
proiectului tehnic “Podete acces la proprietati”. 
Se supune la vot: Se aproba cu unanimitate de voturi. 
Primul punct  de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare  privind 

rectificarea bugetului local pe trim I al anului 2012. Se da citire referatelor intocmite in 
acest sens si proiectului de hotarare. Nefiind obiectii se supune la vot. Cine este pentru? 
Unanimitate! 

Punctul nr 2 de pe ordinea de zi: proiectul de hotarare privind  aprobarea 
Programului Anual al achizitiilor publice pentru anul 2012. Se da citire referatului si 
proiectrului de hotarare insotit de anexa Dl. primar arata ca programul a fost intocmit 
intocmai cu prevederile din buget si ca, daca pe parcursul anului vor mai fi indentificate 
alte surse de finantare si programul va fi fi modificat corespunzator Se supune la vot: Cu 
unanimitate de voturi aceasta hotarare a fost adoptata.  

Punctul nr 3 de pe ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind 
aprobarea nivelului cotei corespunzatoare pierderilor maxime admise in sistemul de 
alimentare cu apa aferent comunei Plenita. Dl primar explica necesitatea adoptarii acestei 
hotarari, necesare fundamentarii pretului pe mc de apa, solicitat de catre ANRSC. Se da 
citire referatului, expunerii de motive si proiectului de hotarare: Se supune la vot. Cu 
unanimitate de voturi aceasta hotarare a fost adoptata. 

Ultimul punct de pe ordinea de zi in constituie proiectul de hotarare privind 
aprobarea documentatiei   tehnico- economica a proiectului tehnic “Podete acces la 
proprietati” 

Se da citire expunerii de motive si proiectului de hotarare, se arata ca acest lucru 
este cunoscut de mult, ca acum s-a intocmit documentatia motiv pentru care se supune 
direct  la vot. Cu unanimitate de voturi aceasta hotarare a fost adoptata.  

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
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