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Nr. 8951/21.09.2018

PROCES VERBAL

incheiat astdzi, 21,,09.2O]^8
in cadrul sedinlei extraordinare a Consiliului Local al comunei Aninoasa

in vederea suslinerii Sedintei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Aninoasa din data de
21,,09,2018, membrii consiliului au fost convocali de cdtre Primarul comunei Aninoasa, domnul ec.
Constantin Maricescu, prin Dispozilia nr. 221, din 18.09.2018 in baza art. 39 alin. (2) din Legea nr.
2I5/2001, a administratiei publice locale republicat6, cu modificSrile si completdrile ulterioare.

ingtiinlarea consilierilor privind ordinea de zi a gedintei s-a efectuat prin comunicarea sub
semndturd privatd a invitaliei nr. 8801/18.09.2018.

$edinla extraordinard s-a desfdgurat in data de 2L,09.2018, ora 1L00 la sediul Primiriei comunei
Aninoasa, din sat Aninoasa, str. Constantin Manolescu nr. 143, judel Dembovila.

La apelul nominal s-a constatat prezenla a 12 dintre consilieri locali in funclie - 15.

Au lipsit: dl. consilier Jianu Daniel lonut, dl. consilier Mdcri5 Ana Corina pi respectiv dl. consilier
Pitis lonel.

Participe la gedinld din partea aparatului de specialitate al primarului comunei Aninoasa:

doamna Chivulescu Liliana - 9ef birou FCAI.

fedinla a fost legal constituitS.
ParticipS la sedinlS domnul primar ec. Maricescu Constantin - initiatorul proiectului inscris pe

ordinea de zi.

inainte de aprobarea ordinii de zi a sedin!ei, doamna secretar jr. loana Raluca Ene a supus spre
aprobare Procesul verbal nr. 7875 incheiat in doto de 21.08.2078 cu ocozia intrunirii Consiliul local al
Comunei Aninoasq, in cqdrul sedinlei ordinare.

Se aprobd cu unanimitate de voturi de cdtre consilierii prezenti, fdrd obiectiuni sau

amendamente procesul verbal al gedinlei anterioare.
Ordinea de zi a gedin{ei extraordinare ce a fost aprobati in unanimitate de consilierii prezenli a

fost urmdtoa rea:

1. Proiect de hotdr5re privind rectificarea bugetului local al comunei Aninoasa, judel

Dembovita, pe trimestrele lll si lV ale anului anul 2018 - nr. 879ryI8.O9.20I8, iniliator primar ec.

Constantin Maricescu.
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Pre5edintele de sedinli ales, in persoana domnului Toma Marius Doman, a continuat acord6nd
cuvintul domnului primar ec. Constantin Maricescu in calitatea sa de initiator, pentru a prezenta
detaliat premizele proiectului de hotdr6re de pe ordinea de zi.

Se al6turd iniliatorului in prezentare doamna Chivulescu Liliana - sef Birou FCAI.

Cu privire la proiectul inscris pe ordinea de zi, ca urmare a suslinerii in cadrul sedintei se
constati cd nu sunt intrebd ri/interpeldri gi nu se solicitd clarificdri pe marginea acestuia, cu exceplia
domnului consilier Andrei Niculae care solicitd doamnei ec. Chivulescu Liliana recitirea si explicarea
incd odati a rectificdrii privind articolul asocia!ii $i funda!ii. Se explicd destinalia sumei - pentru
achitare cotiza!ie ADI Degeu ri.

Se ia act de prevederile art. 44 alin. 1 din Legea 2L5/2OOI privind exceptarea de la intocmire a

rapoartelor Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local.
La solicitarea iniliatorului, ce considerd propunerea de mai sus ca fiind legald, necesard 9i

oportunS, in conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 2L5/2OOI a administratiei
publice locale, republicatd cu modificdrile pi completdrile ulterioare, se propune adoptarea acestuia, in
forma invederatS.

Se supune Ia vot proiectul in temeiul art. 45 alin. (2) lit. ,,a" din Legea nr.2IS/2OOL - cvorum
necesar: votul majoritdlii consilierilor locali in functie.

Se aprobd in unanimitate de cdtre toli consilierii prezenti raportat la numdrul total al
consilierilor locali in f unclie - 12 voturi pentru, nici un vot contrd, nici o qbtinere.

Se emite:

' Hotdrdreo nr.62 privind rectificqreo bugetului local ol comunei Aninoosa, judel Ddmbovita,
pe trimestrele lll si IV ole dnului 2078.

Pregedintele de sedin!5 constatd cd nu mai sunt intrebdri sau aspecte de discutat, mullumegte
consilierilor prezenli la dezbaterile gedintei gi nu in ultimul rdnd secretarului comunei, doamnei jr.
loana Raluca Ene, 9i nemaifiind 9i alte probleme de dezbdtut pe ordinea de zi, declard inchisd sedin{a.

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

Drept pentru care am decurs la incheierea prezentului proces verbal.
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