
Proces verbal 
al sedintei extraordinare din data de 19.04.2012. 

 
 

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 trei proiecte de hotarare si anume: 

- proiectul de hotarare privind aprobarea prelungiiirii unei scrisori de garantare; 
- proiectul de hotarare privind aprobarea prelungiiirii unei scrisori de garantare; 
- proiectul de hotarare privind aprobarea organizarii “Sarbatoarea Bujorului”. 
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, urmare a alocarii din Fondul de 
Rezerva  la dispozitia Primului ministru a sumei de 320.000 lei. 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 
prelungiiirii unei scrisori de garantare necesare pentru Priect Integrat Comuna Plenita. Se 
da citire expunerii si proiectului de hotarare.Dl. primar arata necesitatea acestei initiative. 
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 organizarii “Sarbatoarea Bujorului”. Se da citire referatului si proiectului de 
hotarare. Se arata ca bujorul din padurea Plenitei este brandul localitatii si ca trebuie 
respectata traditia. Se supune la vot. Cu unanimitate de voturi aceasta hotarare a fost 
adoptata. 

Punctul nr 4 de pe ordinea de zi: proiectul de hotarare privind aprobarea 
prelungiiirii unei scrisori de garantare necesare pentru Priect Integrat Comuna Plenita. Se 
da citire expunerii si proiectului de hotarare.Dl. primar arata necesitatea acestei initiative. 
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 
infintarea SC PLENSERV SRL, cu asociat unic, comuna Plenita, reprezentata de 
Consiliul Local Plenita.  
Se da citire expunerii de motive si proiectului de hotarare, se arata necesitatea infiintarii 
acestei societati care pe parcurs ar pute fi extinsa si la alte obiecte de activitate. Este 
salutata aceasta initiative si supusa la vot a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
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