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PROCES VERBAT
incheiat astizi, 29.03,2018
in cadrul sedinlei ordinare a Consiliului Local al comunei Aninoasa

in vederea suslinerii gedinlei ordinare a Consiliului Local al Comunei Aninoasa din data de
29.03.2018, membrii consiliului au fost convocali de citre Primarul comunei Aninoasa, domnul ec.
Constantin Maricescu, prin Dispozitia nr. 83 din 21.03.2018 in baza art. 39 alin. (1) din Legea nr.
2I5 /2OOI a administratiei publice locale republicatS, cu modificSrile Si completdrile ulterioare.
ingtiinlarea consilierilor privind ordinea de zi a gedinlei s-a efectuat prin comunicarea sub
se mndtu rS privatS a i nvitatiei nr. 3O2O / 21,.03.201,8.
gedinia ordinard s-a desfdgurat in data de 29.03.2018, ora 1100, la sediul PrimSriei comunei
Aninoasa, din satul Aninoasa, str. Constantin Manolescu nr. 143, jude! D6mbovita.
La apelul nominal s-a constatat prezenta a 15 dintre consilieri locali in funclie - 15.
S-a constatat liosa ---Sedinta a fost legal constituit;.
Participd la sedin!5: domnul primar ec. Constantin Maricescu gi doamna Gdlbenu5 Margareta insoector asistentd socia Id.
inainte de aprobarea ordinii de zi a sedintei, doamna secretar jr. loana Raluca Ene a supus spre
aorobare Procesul verbal nr. 2537 incheiat in dota de 08.03.2018 cu ocazio intrunirii Consiliul locol al
comunei Aninoasq, in cqdrul sedinlei de indotd.
Se aprobd cu unanimitate de voturi, fird obiecliuni sau amendamente procesul verbal al
sedintei a nterioa re.
Ordinea de zi a Sedinlei ordinare ce a fost aprobatd in unanimitate de consilierii prezenti a fost
urmatoa rea:

1.

Proiect de hotdr6re privind aprobarea Reguldmentului de orgonizore ti func.tionore o
comportimentului osistenld sociold din codrul dpqrqtului de speciolitote ol primarului Comunei
Aninoosd, jude.tul Ddmbovi.to - nr.2066/23.02.2018, iniliator primar ec. Constantin Maricescu.
2. Proiect de hot616re privind aprobarea numdrului posturilor de asistent personal al
persoanelor cu handicap grav, domiciliate in comuna Aninoasa, jude! D6mbovita - nr.
21041 23.02.2018, i nitiator prima r ec. Consta nti n Ma ricescu.
3. Proiect de hotdr6re privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investilii
"Construire scorq exterioarq de incendiu (PSl), corp B, grddinila din complexul socio-culturol, sqt

IW
Aninodsd, Comuno Aninoasa, judeful Ddmbovifo" - nr.2158/26.O2.20L8. iniliator primar ec. Constantin
Maricescu.
4. Proiect de hotdr6re privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru terenul in suprafali
de 1348 mp, proprietatea numitului Fehervari lonut cu domiciliul in T6rgovigte - nr. 2762/15.03.20L8,
initiator primar ec. Constantin Maricescu.
5. Proiect de hoti16re privind stabilirea cuantumului contributiei Comunei Aninoasa la
Programele social-uma n ita re gi administrative desfSgurate de cStre Societatea Naiional; de Cruce
Rogie din Romania - Filiala D6mbovi}a, in calitate de membru suslinitor, pentru anul 20L8 - nr.
2843/ 1"6.03.2078, initiator primar ec. Constantin Maricescu.
Probleme diverse

r'

Raport anual de activitate privind starea economicS, socialS gi de mediu a unitSlii
administrativ - teritoriale Aninoasa, judet Dembovila, inregistrat sub nr.2672/13.03.2017 - prezintd
primqr ec. Constantin Moricescu)
/ Informare privind obligativitatea depunerii de cdtre membrii consiliului local 9i al comisiilor
de specialitate, a unui raport anual de activitate, care va fi fdcut public prin grija secretarului comunei,
inregistratd sub nr.292L/19.O3.201,8 - prezinto secretor, jr. Ene loqno Raluca;
/ Raport anual de activitate, inregistrat sub nr. 2990/20.03.2018 - prezintd doamno consilier
Jeculescu Georoidno.

Pregedintele de sedinli ales, in persoana domnului Holban Vasile, a continuat acord6nd
cuvintul iniliatorului prolectelor de pe ordinea de zi in vederea suslinerii acestora.
Cu privire la proiectul nr. 1 inscris pe ordinea de zi, ca urmare a suslinerii proiectului de
hotd16re in cadrul gedinlei se constatd c6 nu sunt intrebd ri/interpeld ri 5i nu se solicitd clarificdri.
Se ia act de Raportului favorabil al Comisiei de specidlitote pentru octivitdli social-culturole,
culte, invdydmdnt, sdndtote gi fomilie, muncd Fi proteclie social, proteclie copii, tineret $i sport nr. 2 din
cadrul Consiliului local al comunei Aninoasa, jude! D6mbovila.
La solicitarea initiatorului, ce considerd propunerea de mai sus ca fiind legald, necesard si
oportund, in conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 2L5/2OO1, a administra-tiei
publice locale, republicatd cu modificdrile gi complet6rile ulterioare, se propune adoptarea acestuia, in
forma invederatd.
Se supune la vot proiectul in temeiul art. 45 alin. (1-) din Legea nr.275/2OOI - cvorum necesar:
votul majoritdtii consilierilor locali prezenti.
Se aprobd in unanimitate de cdtre toli consilierii prezenli - L5 voturi pentru, nici un vol contrq,
nici o obtinere.
Se emite:
I Hotd16rea nr. 14 privind aprobarea Regulomentului de orgonizare 5i funcliondre d
compartimentului osistentd sociald din codrul dpqratului de specialitate al primorului Comunei
Ani nooso, jud elu l Dd m bovilo.

Cu privire la proiectul nr. 2 inscris pe ordinea de zi, ca urmare a suslinerii proiectului de
hotdr6re in cadrul gedinlei se constat; cd nu sunt intrebdri/interpelS ri si nu se solicitd clarificdri pe
marginea acestuia, insd domnul Doman Toma Marius solicite cuv6ntul gi expune problema unui
cetSlean, in persoana numitei Popa Paula Andreea din Valea Sasului care are handicap grav, fiind
ingrijitd de bunicd 9i de tatd (motiv pentru care acesta din urmd nu mai poate lucra cu contract
individual de muncd), dorind astfel incadrarea ca asistent personal al fiicei sale. Domnul primar ec.
Constantin Maricescu suline cd in acest moment sunt alte cereri in agteptare gi din pdcate nu sunt
disponibile decit aceste 3 posturi, pe de altd parte numitul Popa Gheorghe beneficiazd deja de

nl
indemnizatie. Se acordd cuv6ntul doamnei inspector Gdibenus Margareta care invedereazd plenului
Consiliului local cd nici inainte de aceastd solicitare tatdl minorei cu handicap nu a lucrat cu contract
individual de muncd dec6t sezonier, nema nifest6 nd u-gi intentia in acest sens anterior. incadrarea ca
asistent personal fiind doar o pArghie de a obtine un stagiu de cotizare in vederea pensiondrii. Membrii
Consiliului local in unanimitate suslin adresarea de cdtre petent sub prerogativele legale institutiei
publice si ulterior analizarea acesteia sub toate asoectele.
Se ia act de Rapoartele favorabile ale Comisiei de speciolitate pentru dctivitdli economicofinanciare, juridicd gi de disciplind nr. I si respectiv ale Comisiei de speciolitote pentru octivitdli socialculturole, culte, invd;dm6nt, sdndtdte g,i familie, muncd 5i proteclie sociol, proteclie copii, tineret si
sport nr.2 din cadrul Consiliului local al comunei Aninoasa, jude! D6mbovila.
La solicitarea iniliatorului, ce considerd propunerea de mai sus ca fiind legalS, necesard si
oportund, in conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 2f5/20Of a administratiei
publice locale, republicatd cu modificdrile gi completdrile ulterioare, se propune adoptarea acestuia, in
forma invede ratd.
Se supune la vot proiectul in temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.275/2OOI - cvorum necesar:
votul majoritdlii consilierilor locali prezenti.
Se aprobd in unanimitate de cdtre toli consilierii prezenti - 15 voturi pentru, nici un vol contro,
nici o obtinere.
Se emite:
. Hotererea nr. L5 privind aprobarea numdrului posturilor de asistent personal al
persoanelor cu handicap grav, domiciliate in comuna Aninoasa, jude! D6mbovita.
Cu privire la proiectul nr. 3 inscris pe ordinea de

zi,

ca urmare a sustinerii proiectului de

hotS16re in cadrul gedinlei se constatd cd nu sunt intrebd ri/interpeldri gi nu se solicitd clarificSri.

Se ia act de Rapoartele favorabile ale Comisiei de speciolitote pentru octivitdli economicofinonciore, juridicd 5i de disciplind nr.7 9i ale Comisiei de speciolitote pentru dgriculturd, omenajoreo
teritoriului gi urbanism, protecliq mediului ti turism nr. 3 din cadrul Consiliului local al comunei
An inoasa, jude! D6m bovifa.
La solicitarea iniliatorului, ce considerd propunerea de mai sus ca fiind legalS, necesarS si
oportunS, in conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea ff. 2I5/2OOT a administraliei
publice locale, republicatd cu modificSrile gi completdrile ulterioare, se propune adoptarea acestuia, in
forma invederatd.
Se supune la vot proiectul in temeiul art, 45 alin. (2) din Legea nr.2I5/2O0L - cvorum necesar:
votul majoritdlii consilierilor locali in funclie.

Se aprobi in unanimitate de cdtre toli consilierii prezenli raportat Ia numirul total al
consilierilor locali in funclie - t5 voturi pentru, nici un vot contro, nici o dbtinere.
Se emite:
. Hotdrarea nr. L6 privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investilii
"Construire scord exterioord de incendiu (PSl), corp B, grddinilo din complexul socio-culturol, sot
Aninoosa, Comuna Aninoosa, judetd DAmbovitq".
Cu privire la proiectul nr. 4 inscris pe ordinea de zi, ca urmare a sustinerii proiectului de
clarificiri.
Se ia act de Raportul favorabil al Comisiei de specidlitote pentru ogriculturd, omenojorea
teritoriului gi urbonism, protec,tiq mediului gi turism nr. 3 din cadrul Consiliului local al comunei
Aninoasa, judet D6 mbovila.
La solicitarea initiatorului, ce considerd propunerea de mai sus ca fiind legald, necesard si
oportun;, in conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 2f5/2OOf a administraliei
publice locale, republicatd cu modificSrile gi completdrile ulterioare, se propune adoptarea acestuia, in
forma invederatS.
hotS16re in cadrul sedintei se constatS cd nu sunt intrebdri/interpelSri si nu se solicitd

A(
Se supune la vot proiectul in temeiul art. 45 alin. (2)
necesar: votul majoritdtii consilierilor locali in funclie.

lit. e din Legea nr.2r5/2oor

- cvorum

Se aprobd in unanimitate de cdtre toti consilierii prezenli raportat la numdrul total al
consilierilor locali in funclie - L5 voturi pentru, nici un vot contro, nici o obtinere.
Se emite:
I Hotdr6rea nr. L7 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru terenul in suprafatd de
L348 mp, proprietatea numitului Fehervari lonut cu domiciliul in T6rgoviste.
Cu privire la proiectul nr. 5 inscris pe ordinea de zi, domnul primar ec. Constantin Maricescu

alSturi de doamna inspector GSlbenug Margareta invedereazi plenului Consiliului local activitatea
depusd de Crucea Rosie Rom6nd - Filiala D6mbovita pe teritoriul unitdtii ad min istrativ-teritoria le si
expun necesitatea asigurdrii pldtii acestei contribulii raportat 9i la Conventia aflatd in derulare.
Ca urmare a suslinerii proiectului de hotd16re in cadrul sedintei se constatd cd nu sunt
intrebd rilinterpelSri si nu se soliciti clarificdri.
Se ia act de Raportul favorabil al Comisiei de speciolitdte economico-financiord, juridicd 9i de
disciplino nr.1 din cadrul Consiliului local al comunei Aninoasa, judet D6mbovila.
La solicitarea iniliatorului, ce consideri propunerea de mai sus ca fiind legalS, necesard si
oportunS, in conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 2I5/2OOT a administra{iei
publice locale, republicatd cu modificdrile si complet;rile ulterioare, se propune adoptarea acestuia, in
forma invederatd.
Se supune la vot proiectul in temeiul art. 45 alin. (2) lit. a din Legea nr.215/200L - cvorum
necesar: votul majoritdlii consilierilor locali in funclie.
Se aprobd in unanimitate de cdtre toli consilierii prezenli raportat la numdrul total al
consilierilor localiin functie - 15 voturi pentru, nici unvotcontrd, nici o obtinere.
Se emite:
. Hotd16rea nr. 18 privind stabilirea cuantumului contributiei Comunei Aninoasa la
Programele socia l-uma n ita re gi administrative desfdgurate de c5tre Societatea Nalionald de Cruce
Rogie din Romania - Filiala D6mbovila, in calitate de membru sustin;tor, pentru anul 2018.
La

punctul "Probleme Diverse"

:

Au fost prezentate plenului Consiliului local toate subpunctele inscrise pe ordinea de zi de cdtre
persoanele menlionate in invitalia nr. 3O2O/2I.03.2018. Ca urmare a suslinerii acestora in cadrul
gedinlei se constatd cd nu sunt intrebd ri/interpelS ri gi nu se solicitd clarificdri.

in alti ordine de idei, domnul consilier Piti5 lonel solicitS ca in

baza art.4 din Regulamentul
prin
aprobat
Hot6rarea Consiliului Local al Comunei Aninoasa nr. 1-4/29.03.20L8 sd fie prezentati o
situalie socialS a comunitdlii. Domnul primar indicd faptul cd in prezent o situalie poate fi verificati

prin datele incluse in Strotegia de dezvoltare locqld. Doamna secretar, invedereazd cd aceastd Strdtegie
de dezvoltare o serviciilor sociale, obiectivul general gi obiectivele specifice, planul de implementare a
strategiei, responsabilitdti Si termene de realizare, sursele de finanlare gi bugetul estimat, aSa cum
scrie 9i in Regulament se va realiza pe baza informaliilor colectate de personalul com partimentulu i
asistentd socialS. Mai menlioneazS c5, la acest moment se doreste uniformizarea activitdlii de
asistenla sociald prin practica unitari gi angajarea unor persoane (asistenli sociali) licenliate in
domeniul asistentei sociale. La acest capitol, continud d6nsa, compartimentul asistenlS socialS din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aninoasa, indeplinegte aceastd condi!ie
esenliald, doamna inspector Gdlbenus Margareta fiind licenliatd in specialitatea cerutd de iegiuitor.

IJ\

Un alt aspect discutat intens, ridicat de domnul primar, fiind situatia gestiondrii taxei de habitat.
Se aduce la cunogtinta Consiliului local problemele pe care le ridicd centralizatorul furnizat de ADI in
vederea recuperdrii de creanle, situaliile celor scutili, strdinagilor, caselor nelocuibile dar pentru care sa perceput taxd, a celor 2 NLC-uri pentru aceeaSi gospod6rie gi nu in ultimul rind a restantierilor de
drept. Domnul primar susline cd doregte sd efectueze cu ajutorul aparatului sdu de specialitate
deplasdri pe teren pentru reglarea acestor aspecte gi solicit sprijinul inclusiv membrilor Consiliului local.
Domnul consilier Dulamd Dumitru ia cuvAntul gi invedereazd plenului faptul ci in zona
MdnSstirii Dealu, traficul fiind foarte intens, cogul de gunoi este insuficient de mare, fapt pentru care
resturile menajere fiind vizibile pe de o parte si alta a acestuia.
Domnul primar ii transmite domnului viceprimar sd igi noteze acest aspect si solicit luarea
legdturii cu reprezentantii Mdndstirii pentru amenajarea unei pubele pi in incinta ldcasului, dar 9i
reamplasarea unui cog de gunoi mai efficient in acea zona, dat fiind caracterul turistic permanent.
Domnul consilier Oprea Gheorghe Ciprian solicit cuventul si il intreabd pe domnul primar
Constantin Maricescu dacd se vor schimba pubele deja existente.
Domnul primar ii rdspunde cd pubelele au fost peste 280 la nivel de localitate dar nu au fost
intretinute pentru c5 au fost acordate in mod gratuit, pe de altd parte, susline dinsul, intelege cd unele
au fost afectate de uzura moralS si a incerca sd afle de la ADI dacd se vor oune in disoonibilitate alte
pu bele noi.

Alt punct atins la acest capitol a fost cel al santurilor aflate la nivelul comunei care mai mult sau
putin
mai
sunt colmatate, printre acestea numdr6ndu-se 9i gan1ul de la Valea Sasului, Sanlul de 16ngd
dr. Ridulescu sau Sanlul de la "turci". Domnul primar invedereazd plenului Consiliului local activitatea
desfdsurati din acest punct de vedere de Serviciul Public de intrelinere impreunS cu SVSU, unde mai
multe vilcele gi ;anluri au fost decolmatate cu ajutorul utilajului. Si in cazul acestora se va incerca
gdsirea unei solutii optime.

Pregedintele de sedin!5 constatd cd nu mai sunt intrebdri sau aspecte de discutat, multumegte
consilierilor prezenti la dezbaterile gedinlei gi nu in ultimul 16nd secretarului comunei, doamnei jr.
loana Raluca Ene, gi nemaifiind si alte probleme de dezbdtut pe ordinea de zi, declard inchisi sedinla.
lu i-verbal se completeazd cu cele ale rapoartelor pi actelor prezentate in
precum
gi cu foaia de pontaj privind participarea la 5edin!5 a consilierilor locali.
cadrul 5edinlei,

Conlinutul procesu

Drept pentru care am decurs la incheierea prezentului proces verbal.
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