
t$

ROMANIA

JUDETUL DAMBOVITA
COMUNA ANINOASA

CONSILIUL LOCAL

Str. Constantin Manolescu nr. 143, localitatea Anlnoasa, judelul Dambovita, cod pogtal 137005
Iel:. 0245-22.62.t4 Fax: 0245-22.65.33 Email: aninoasadb@yahoo.com

Nt.62L5128.O6.2OL8

PROCES VERBAL

incheiat astizi, 28.06.2018
in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Aninoasa

in vederea sustinerii sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Aninoasa din data de
28.06.2018, membrii consiliului au fost convocali de cdtre Primarul comunei Aninoasa, domnut ec.
Constantin Maricescu, prin Dispozilia nr. 178 din 22.06.2018 in baza art. 39 alin. (1) din Legea nr.
215/200L a administratiei publice locale republicatS, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare.

ingtiinlarea consilierilor privind ordinea de zi a gedin!ei s-a efectuat prin comunicarea sub
semniturd private a invitaliei nr. 6028/28.06.20L8.

$edinta ordinard s-a desfdgurat in data de 28.06.20L8, ora 1100 la sediul Primdriei comunei
Aninoasa, din sat Aninoasa, str. Constantin Manolescu nr. L43, jude! D6mbovila.

La apelul nominal s-a constatat prezenla a 13 dintre consilieri locali in functie - 15.
S-a constatat lipsa domnilor consilieri Holban Vasile gi Oprea Gheorghe Ciprian.

9edinla a fost legal constituite.
Participi la sedintd din partea aparatului de specialitate al primarului, doamna ec. Chivulescu

Liliana - 9ef birou financiar contabilitate, achizilii gi investilii.
inainte de aprobarea ordinii de zi a sedin!ei, doamna secretar jr. loana Raluca Ene a supus spre

aprobare Procesul verbal nr. 5181 incheiat in data de 29.05.2018 cu ocazia intrunirii Consiliul local al

Comunei Aninoasa, in cadrul sedinlei ordinare 9i respectiv Procesul verbal nr, 5526 incheiat in data de
08.06.2018 cu ocazia intrunirii Consiliul local al Comunei Aninoasa, in cadrul sedinlei de indat;.

Se aprobd Procesul verbal nr. 5181incheiat in data de 29.05.2018 cu 13 voturi "pentru", nici un
vot "impotrivd" ;i nici o "ablinere".

Se aprobd Procesul verbal nr. 5526 incheiat in data de 08.06.2018 cu 12 voturi "pentru", nici un
vot "impotrivd" pi o "ablinere" (dl. Jianu Daniel lonut - nefiind prezent la aceasta ultimd gedin!5).

Ordinea de zi a gedinlei ordinare ce a fost aprobati in unanimitate de consilierii prezenli a fost
u rmatoarea:

L. Proiect de hotdrAre privind indexarea nivelurilor impozitelor gi taxelor locale pentru anul

fiscal 2019 - nr. 426627.04.201,8, initiator primar ec. Constantin Maricescu.

2. Proiect de hotdr6re privind aorobarea Coietului de sarcini al Serviciului de Alimentore cu

Apd 5i de Cqnalizqre - judelul Ddmbovito - nr. 4970Df.05.2018, initiator primar ec. Constantin

Maricescu.
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3. Proiect de hotdr6re privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul in suprafatd
de 650 mp, proprietatea numitei lgnat Maria, cu domiciliul in comuna Aninoasa, jude! Dembovita - nr.

5508/b8.06.2018, initiator primar ec. constantin Maricescu.

4. Proiect de hotdr6re privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul in suprafald
de'J.447 mp, proprietatea numitului Sdnescu Felix Mihail, cu domiciliul in comuna Dragomiregti, judet
D6mbovila - nr.5654ft2.06.2018, initiator primar ec. Constantin Maricescu.

5. Proiect de hotdr6re privind actualizarea cuantumului orar al indemnizaliei de care poare

beneficia personalul Serviciului Voluntar pentru Situatii de UrgenlS Aninoasa - nr. 57f4/f4.06.20!8,
initiator primar ec. Constantin Maricescu.

6. Proiect de hotdr6re privind aprobarea Studiului de fezobilitote gi a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investilie ,,Amenojare sonruri pluvidle ti construire pode,te in comuno
Aninooso, judetul Ddmbovifo" - nr. 594Of2O.OG.ZOf8, initiator primar ec. Constantin Maricescu.

7. Proiect de hotdrAre privind aprobarea Devizului Generql aclualizat dupi incheierea
contractului de achizilie publicd pentru stabilirea valorii de finanlare a obiectivului de investitie

,,Reobilitare termicd gcoalo Aninoasd P+7E ti qmenajdri interioore" - nr. s94y20.06.2018, initiator
primar ec. Constantin M aricescu.

8. Proiect de hotdrare privind aprobarea actualizdrii cofinantdril obiectivuiui de investitie

,,Reabilitare termicd Scoala Aninoasa P+1E 9i amenajdri interioare" - nr. 5946120.A6.2018, initiator primar ec.

Constantin Ma ricescu.

I Probleme diverse

Suplimentar pe ordinea de zi:

9. Proiect de hotir6re privind schimbarea din functie a pregedintelui de sedinld al Consiliului
Local al Comunei Aninoasa, jude! D6mbovila - nr.62L{28.O6.2018, initiatori consilierii locali Pitis lonel,
Jeculescu Georgiana, Vulpescu Corneliu, Neagu Roxana, Doman Toma Marius.

Notd: Punctul 9 - suplimentor pe ordinea de zi, o fost iniliot de cdtre consilierii locoli mai sus
menlionali raportot lo cererea de concediu o domnului viceprimor Holban Vasile, inregistratd sub nr.
6045/22.06.2018 9i respectiv o concediului medicql ol susnumitului pentru perioodele 08-15.06.2078 ti
re s p e cti v 76- 2 2. 05. 20 1-8.

S-a dispus in vederea asigurdrii cadrului legal al desfSgurdrii gedinJei, la citirea, supunerea Ia vot
9i adoptarea hotdr6rii privind schimbarea din funclie a pregedintelui de gedinld al Consiliului Local al
Comunei Aninoasa, judel D6mbovita, pe baza nomina lizirilor:

- Dl. Doman Toma Marius o propune pe doamna Mdcrig Ana Corina;
- Dna. Mdcrig Ana Corina o propune pe doamna Gagionea Camelia;
Se supune la vot prima propunere. Se alege cu 12 voturi pen u, nici un vot impotrivd, o

oblinere - dna. Mdcris Ana Corina.
Se emite:

' HotdrArea nr. 38 privind schimbarea din funclie o pregedintelui de gedingd al Consiliului
Local al Comunei Aninoasa, judet DAmbovitd.
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Pregedintele de sedin!5 ales, in persoana doamnei Micrig Ana Corina, a continuat acord6nd
cuvintul doamnei secretar pentru sustinerea proiectelor de pe ordinea de zi.

Cu privire la proiectul nr. L inscris pe ordinea de zi, doamna secretar acordd cuv6ntul doamnei
ec. Chivulescu Liliana - gef birou financiar contabilitate, achizilii gi investilii in vederea prezentdrii
cadrului fina nciar-conta bil al proiectului. Doamna secretar continud gi prezintd cadrul juridic care a stat
la baza inilierii proiectului. Se prezintd rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local.
Toate sunt favorabile. Comisia nr. 3 aduce la cunogtin!5 faptul cd urmare a votului in cadrul gedinlei pe

comisie, domnul consilier Oprea Ciprian a votat impotrivd.
Ca urmare a suslinerii proiectului de hotdrdre in cadrul Sedintei se constatd ci nu sunt

intrebdri/interpelS ri 9i nu se solicitd clarificSri pe marginea acestuia.
Se ia act de rapoartele favorabile ale Comisiilor de speciolitote nr.1-3 din cadrul Consiliului local

al comunei Aninoasa, judet D6mbovila.
La solicitarea iniliatorului, ce considerd propunerea de mai sus ca fiind legalS, necesard qi

oportunS, in conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 2T5/2O01" a administraliei
publice locale, republicatd cu modificdrile pi completdrile ulterioare, se propune adoptarea acestuia, in
forma invederatd.

Se supune la vot proiectul nr. 1in temeiul art. 45 alin. 2 lit. c din Legea nr. 2I5/20OI - cvorum
necesar: votul majoritdtii consilierilor localiin funclie .

Se aprobd cu - L2 voturi pentru, nici unvotimpotrivd, o obtinere - dl, Andrei Niculoe,
Se emite:
t Hotdrdrea nr. 39 privind indexoreo nivelurilor impozitelor Si taxelor locole pentru onul

liscal 2079.

Cu privire la proiectul nr. 2-8 inscrise pe ordinea de zi, ca urmare a sustinerii in cadrul gedinlei
se constati cd nu sunt intrebdri/interpelSri 9i nu se solicit5 clarificdri pe marginea acestora.

Se ia act de Raooartele favorabile ale Comisiilor de speciolitqte nr. 1- 3 din cadrul Consiliului
local al comunei Aninoasa, jude! Dembovila,

La solicitarea iniliatorului, ce considerd propunerile de mai sus ca fiind legale, necesare gi

oportune, in conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 2L5/2OOL a administratiei
publice locale, republicatd cu modificdrile gi completdrile ulterioare, se propune adoptarea acestora, in
forma invederatd.

Se supune la vot proiectul nr.2in temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.2L5/2OOL - cvorum
necesar: votul a doud treimi din numdrul total al consilierilor locali in funclie.

Se aprobd in unanimitate de citre toli consilierii prezenli raportat la numSrul total al

consilierilor locali in funclie - 13 voturi pentru, nici unvotimpotrivd, nici o dbtinere.
Se emite:
. HotdrAred nr.40 privind aprobdred Cdietului de sarcini al Serviciului de Alimentare cu Apd

gi de Canalizare - judelul DAmbovifa.

Se supune la vot proiectul nr. 3 in temeiul art. 45 alin. (2) lit. e din Legea nr. 21512001 - cvorum
necesar: votul majoritdtii consilierilor locali in funclie.

Se aprobd in unanimitate de cdtre toti consilierii prezenli raportat la numdrul total al

consilierilor locali in funclie - 13 voturi pentru, nici unvotimpotrivd, nici o obtinere.
Se emite:

' HotdrArcd nr. 47 privind aprobarea Plonului Urbonistic Zonol pentru terenul in suprafagd
de 550 mp, proprietatea numitei lgndt Morid, cu domiciliul in comund Aninooso, judel DAmbovitd.
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Se supune la vot proiectul nr. 4 in temeiul art. 45 alin. (2) lit. e din Legea nr. 2t5/2OOI - cvorum
necesar: votul majoritdtii consilierilor locali in f unclie.

Se aprobd in unanimitate de c5tre toli consilierii prezenti raportat la numdrul total al
consilierilor locali in funclie - L3 voturi pentru, nici unvotimpotrivd, nici o abtinere.

Se emite:
I HotdrArco nr. 42 privind aproharea Pldnului lJrbanistic Zonal pentru terenul in supralold

de 7447 mp, proprietateo numitului Stdnescu Felix Mihail, cu domiciliul in comuna Drdgomirerti,
judet DAmbovila.

Se supune la vot proiectul nr.5 in temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.2I5/2OOL - cvorum
necesar: votul majoritdtii consilierilor locali in funclie.

Se aprobd in unanimitate de cdtre toli consilierii prezenti raportat la numerul total al
consilierilor locali in funclie - 13 voturi pentru, nici un votimpotrivd, nici o obtinere.

Se emite:

' HotdrArca nr, 43 privind octualizoreo cudntumului orar ol indemnizdtiei de care podte

-. 
beneficia personqlul Serviciului Votuntdr pentru Situorlii de Urgenld Aninoorsa.

Se supune la vot proiectul nr.6 in temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.2L5/2OOL - cvorum
necesar: votul majoritdtii consilierilor locali in funclie.

Se aprobd in unanimitate de cdtre toli consilierii prezenti raportat la num;rul total al
consilierilor locali in funclie - 13 voturi pentru, nici un votimpotrivd, nici o dbtinere.

Se emite:

' Hotdrareo nr, 44 privind aprobarea Studiului de lezabilitate gi a indicatorilor tehnico-
economici pentu obiectivul de investitie ,,Amenajare ganguri pluviale gi consvuire podele in comund
Ani nooso, j udetul Ddmhovifa".

Se supune la vot proiectul nr. 7 in temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.2L5/200f - cvorum
necesar: votul majoritdtii consilierilor locali in f unclie.

Se aprobi in unanimitate de cdtre toli consilierii prezenli raportat la numdrul total al
consilierilor locali in funclie - 13 voturi pentru, nici un votimpotrivd, nici o dbtinere.

Se emite:

' HotdrAred nr. 45 privind aproharea Devizului Generol actuolizdt dupd tncheiereo
contractului de achizilie publicd pentru stabilirea valorii de finanlare a obiectivului de investitie
,,Redbilitare termicd $coola Aninoaso P+7E Fi dmenajdri interioare".

Se supune la vot proiectul nr.8 in temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.2!5/2OOI -cvorum
necesar: votul majoritdtii consilierilor locali in funclie.

Se aprobd in unanimitate de cdtre toli consilierii prezenli raportat la numdrul total al
consilierilor locali in fu nclie - 13 voturi pentru, nici un vol impotrivd, nici o abtinere,

Se emite:

' Hotdrdrea nr. 46 privind aprobarea actuolizdrii colinanldrii obiectivului de investilie
,,Redbilitdre termicd gcoalo Aninodsd P+7E Fi dmenojdri interioare".

La punctuf "Probleme Diverse" z

Comisia nr. 2 dd citire raportului de activitate nr. 6027 /22.06.2018 ca urmare a deplasdrii la

Scoala Aninoasa in vederea analizdrii situatiei de promovabilitate a elevilor la sf6rgitul anului 5colar.
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Au fost prezentate plenului Consiliului local probleme administrative ridicate de unii dintre
consilierii prezenti la solicitarea cetdienilor, dupd cum urmeazd:

L. domnul consilier Dulamd Dumitru invedereazd existenla unui tub de scurgere neutilizat pe
strada Constantin BrAncoveanu gi are rugamintea s5 ise aducd la cunogtinld domnului primar, poate ar
putea fi folosit pentru asigurarea drendrii apei de pe proprietatea domnului Dobre Mihai.

2. doamna consilier Mdcrig Ana Corina intreabd cand se vor racorda locuinlele cetdtenilor la
canalizare pe strada Constantin Brnacoveanu, pentru cd au trecut 3 ani gi aceastd problem nu este incd
rezolvatS. Deasemnea, a solicitat 9i luarea mdsurilor privind decolmatarea vAlcelei din satul Vifor6ta, in
punctul Onofrei, ca urmare a cregterii vegetatiei.

3. domnul consilier Vulpescu Corneliu aduce la cuno5tintd cd din cauza ploilor abundente in
satul Sdteni s-a lSsat pSmdntul in zona unde au fost effectuate lucrdrile de amenaiare a canalizdrii si
unii cetdleni nu mai pot iesi cu autovehiculul din proprietate.

in incheiere se aduce la cunogtinla Consiliului local, cererea de concediu a domnului prima rec.
constantin Mricescu, inregistratd sub nr. 5763/15.06.20i.8, pentru data de 19.06.2018 9i inclusiv
perioada 25.06-29.06.2OI8.

PreSedintele de sedin!5 constatd cd nu mai sunt intrebdri sau aspecte de discutat, multume$te
consilierilor prezenli la dezbaterile gedintei ;i nu in ultimul 16nd secretarului comunei, doamnei jr.
loana Raluca Ene, 9i nemaifiind gi alte probleme de dezbitut pe ordinea de zi, declard inchisd sedinta.

Conlinutul procesulu i-ve rbal se completeazd cu cele ale rapoartelor pi actelor prezentate in
cadrul Sedinlei, precum gi cu foaia de pontaj privind participarea la gedin!5 a consilierilor locali.

Drept pentru care am decurs la incheierea prezentului proces verbal.

6-q,v)
Contrasem


