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PROCES VERBAL
incheiat astdzi, 08.03.2018
in cadrul sedintei de indatd a Consiliului Local al comunei Aninoasa

in vederea suslinerii gedintei de indatd a Consiliului Local al Comunei Aninoasa din data de
08.03.2018, membrii consiliului au fost convocali de c;tre Primarul comunei Aninoasa, domnul ec.
Constantin Maricescu, prin Dispozitia nr. 7 8/O8.O3.201,8 in baza art. 39 alin. (4) din Legea nr. 2f5/20OL
a administratiei publice locale republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare.
ingtiinlarea consilierilor privind ordinea de zi a gedinlei s-a efectuat atAt telefonic cet 9i prin
co nvocator.
$edinla de indatd s-a desfdgurat in data de 08.03.2018, ora 1530 la sediul Primdriei comunei
Aninoasa, din sat Aninoasa, str. Constantin Manolescu nr. L43, judet D6mbovila.
La apelul nominal s-a constat prezenta a 14 dintre consilieri localiin functie - L5.
S-a constatat lipsa doamnel Lizirescu Persida.
Participd la sedintd: domnul primar ec. Constantin Maricescu, doamna Chivulescu Liliana - gef
birou financiar contabil, achizilii ;i investitii.
inainte de aprobarea ordinii de zi a sedintei, doamna secretar jr. loana Raluca Ene a supus spre
aprobare procesul verbal incheiat in data de 12.02.2018 cu ocazia intrunirii Consiliul local al comunei
Aninoasa, in cadrul sedinlei ordinare din luna februarie.
Se aprobd cu unanimitate de voturi, fdrd obiecliuni sau amendamente procesul verbal al
5edintei a nterioa re.
Ordinea de zi a Sedintei de indatd ce a fost aprobatd in unanimitate de consilierii prezenli, a fost
u rmatoarea:

l

Alegerea pregedintelui de 5edin!5 al Consiliului local al comunei Aninoasa, jude-t DAmbovila;

2

Proiect de hotdrAre privind aprobarea constituirii fondului de rezervd bugetard 9i utilizarea
acestuia pentru finantarea cheltuielilor investitiei "Repqro.tie podet DC 143 Sdteni" - nr.
2548/08.03.2018 initiator primar ec. Constantin Maricescu.
Av6nd in vedere c5, incepAnd cu luna martie a anului 2018, inceteazd perioada pentru care
domnul consilier local Andrei Niculae a fost ales pregedinte de gedin!d, domnul primar ec. Constantin
Maricescu solicitS membrilor Consiliului Localsd facd nominaliziri oentru urmdtorul oresedinte.

lr(
Se fac nominalizdri:

domnul consilier Vasile Holban, domnul consilier Ciprian Gheorghe oprea gi
doamna consilier Neagu Roxana.
Se supun la vot propunerile in temeiul art. 45 a lin. L teza a ll-a din Legea nr. 2L5/2001 - cvorum
necesar: votul majoritdlii consilierilor locali in funclie.
Se alege pre9edinte de gedin!5 domnul consilier Holban Vasile cu 9 voturi "pentru", nici un vot
,,impotrivd" fi 5 ablineri. Nu participd la vot persoana nominalizate. Domnul consilier Vasile Holban va
conduce $edintele Consiliului Local al Comunei Aninoasa in perioada martie 2018 - mai 2018.
Se emite:
' Hotdrdrea nr. 12/201,8 privind alegerea pregedintelui de gedin{d al Consiliului Local al
Comunei An inoasa.
Pregedintele de sedin!5 ales a continuat acordAnd cuvintul iniliatorului proiectului nr. 2 de pe
ordinea de zi in vederea suslinerii.
Cu privire la proiectul nr. 2 inscris pe ordinea de zi, domnul primar ec. Constantin Maricescu
prezinti situalia de fapt care a dat caracterul de urgentd al gedin!ei, fundament6nd si proiectul supus
aprobdrii: podul peste ViAlceaua Valea Bradului situat pe DCL 143 intrare sat S5teni - str, Popa Marin, a
fost afectat prin rupere. Incidentul, susline d6nsul, s-a intAmplat la ora 074s. Circulalia at6t rutierd cet si
pietonalS fiind impracticabil;, iar satul Siteni fusese izolat, pana la Iuarea primelor mSsuri aprobate si
in sedinla CLSU. Nu sau inregistrat victime umane / animale. Evaluarea estimat; a pagubei este de
150.000 lei. invedereazS Consiliului Local ci s-a intervenit exemplar, in regim de urgenld, dispunanduse amenajarea corespunzdtoare a unui sector de drum de exploatare ce uTmeazd a fi folosit ca rutd
ocolitoare pentru excluderea izolSrii satului Sdteni, prin operatiuni specifice de lucriri (autogreder si
balastare) si s-a redirijat circulaliei cu sprijinul efectivelor MAI din DN 71 spre satul Sdteni, imediat
dupd trecerea la nivel cu calea feratd, paralel cu aceasta, la circa 300 m dreapta p6n5 la intrarea pe
strada lon Petrescu. Personal, sustine densul, s-a deplasat pdnd in judeJul Giurgiu, la VenStorii Mici, in
identificarea unei solulii tehnice, urmSnd ca la mijlocul siptim6nii viitoare sd se reia circulalia in
condilii normale, Pentru argumentarea situaliei financiare si justificarea necesitSlii aprobarii
constituirii fondului de rezervd bugetard 5i utilizarea acestuia pentru finan!area cheltuielilor cu aceastd
investiliei denumitd generic "Reporolie podel DC 1-43 Sdteni" acordS cuviAntul doamnei Chivulescu
Liliana - gef birou financiar contabilitate. Doamna Chivulescu Liliana invedereazd membrilor Consiliului
local o primd deficienl; ce constd in faptul cd anul acesta nu a fost constituit fond de rezervS, greu fiind
identificabile sume in bugetul deja aprobat. MenlioneazS d6nsa ca suma necesari de 63000 si propune
constituirea fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consillului Local Aninoasa ,astfel :
-Cap.51,02.01,03-Autoritati executive se diminueaza cu suma totala de 20.000 lei,pe sectiunea
de functionare,titlul 20-bunuri si servicii a rt.20.0 L.3O-a lte bun u ri si servicii.
- Cap 54.02 Alte servicii publice generale subcapitolul 54.02.05-Fondul de rezerva bugetara la
dispozitia autoritatilor publice se suplimenteaza pe sectiunea de functionare la art.50.O4- Fondul de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor publice cu suma de 63.000 lei.
- Cap 67.02-Cultura, recreere si religie se diminueaza cu suma totala de 19.000 lei pe sectiunea
de functionare, dupa cum urmeaza:
-subcdpitolul 67.02.05.0l-Sport se diminueaza cu suma de 4.000 lei pe sectiunea de functionare,
ar1.20.01.30 alte bunuri si servicii ;
-subcopitolul 67.02.06.00-Servicii religioose diminueaza cu suma de 15.000 lei pe sectiunea de
fu nctiona re, titlul 59-a rt.59.12-Sustinerea cu ltelor.
-Cap 84.02-Tra ns porturi se diminueaza cu suma totala de 24.000 lei pe sectiunea de dezvoltare
la subcapitolul 84.02.03.03- Strazi , ar1.71.01.01-co nstructii.ln bugetul initial au fost aprobate credite
bugetare pentru contributia bugetului local la realizarea investitiei ,,Modernizare strazr In comuna
Aninoasa,ju detu I Dambovita,, investitie ce se va realiza prin PNDL. Avand in vedere ca la aceasta data
se afla in derulare procedura de atribuire a contractului pentru intocmirea proiectului tehnic, consider
ca suma aprobata initial se poate diminua cu suma de 24,000 lei .Proiectul tehnic se va plati din fonduri
primite de la bugetul de stat.
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Pentru repararea podului rupt, propune utilizarea fondului de rezervd bugetard astfel:
- Cap 54'02 Alte servicii publice generale subcapitolul 54.02.05-Fondul de rezerva bugetara la
dispozitia autoritatilor publice se diminueaza pe sectiunea de functionare la art,50.04- Fondul de
rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor publice cu suma de 63.000 lei.
-Cap 84,O2-Transporturi se suplimenteaza cu suma totala de 63.000 lei pe sectiunea de
dezvoltare la subcapitolul 84.02.03.01-d rum uri si poduri, art.71.03-repa ratii capitale pentru investitia
(Reparatie podet DC 143 Sateni > , din care: suma de 5000 lei pentru intocmlre PT si asisteta tehnica si
suma de 58.000 lei pentru executia lucrarii (avize,expertize,studii,materiale, manopera, supraveghere
lu cra

ri).

Avand in vedere ca s-au modificat cheltuielile de capital, propune si modificarea si completarea
anexei nr.3-Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare pe anul 2018 la
H.C.L nr. 6/L2.O2.20f8 cu privire la aprobarea bugetului local pentru anul 2018, la capitolul 84.02-

transporturi, prin diminuarea investitiilor

in continuare cu suma de 24.000 lei, suplimentarea
investitiilor noi cu suma de 58.000 lei si suplimentarea altor categorii de investitii cu suma de 5.000 lei.
Domnul consilier Andrei Niculae solicitS cuv6ntul si intreabd pe atat pe domnul primar cit pi pe
doamna Chivu lescu Liliana.
A.N.(oprox.): Asta inseamnd cd nu se mai fac strSzile?
C.L.loprox.): Nu ati inteles bine domnule consilier, sumele se iau din trimestrul l, urmAnd ca la
rectificare din iulie sa reconside16m asupra acestor capitole. Momentan suntem in faza de proiect

te

h

nic.

Primar: Suntem in faza de licitalie a proiectului, urmand ca mal apoi sd se dispund licitatia
pentru lucrdri, care sd sperdm cu nu va avea contestalii.Mai mult ca sigur, 99% anul acesta nu vom
avea atribuirea de contract de lucrdri.
Ca urmare a sus-tinerii proiectului de hotdr6re in cadrul sedintei se constatd ci nu mar sunt
intrebdri/nu se mai solicitd clarificdri.
Se ia act de Raportului favorabil al Comisiei de speciolitote economico-finonciard, juridicd Si de
disciplino nr. I din cadrul Consiliului local al comunei Aninoasa, judel Dembovila.
La solicitarea initiatorului, ce considerd propunerea de mai sus ca fiind legali, necesard si
oportund, in conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 21,5/2001, a administratiei
publice locale, republicatb cu modificdrile pi completdrile ulterioare, se propune adoptarea acestuia, in
forma invederatd.
Se supune la vot proiectul in temeiul art. 45 alin. (2) lit. "a" din Legea nr.2LS/1OOI - cvorum
necesar: votul majorit;tii consilierilor locali in functie.
Se aprobd in unanimitate de cdtre toli consilierii prezenli, raportat la numSrul total al
consilierilor localiin funclie - L4 voturi pentru, nici unvolcontro, nici o qbtinere.
Se emite:
' Hotdrdrea nr. t3/20r8 constituirea fondului de rezervd bugetard $i utilizarea acestuia
pentru finantarea cheltuielilor investiliei "Repara!ie podel DC 143 SAteni".
Pregedintele de sedin!6 constatd cd nu mai sunt intrebdri sau aspecte de discutat, multumeste
consilierilor prezenti la dezbaterile gedinlei Si nu in ultimul rend secretarului comunei, doamnei jr.
loana Raluca Ene, 9i nemaifiind 9i alte probleme de dezbdtut pe ordinea de zi, declard inchisd sedinta.

Continutul procesu lui-ve rbal se completeazS cu cele ale rapoartelor si actelor prezentate in
cadrul Sedin1ei, precum gi cu foaia de pontaj privind participarea la qedintS a consilierilor locali.
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Drept pentru care am decurs la incheierea prezentului proces verbal.
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