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PROCES VERBAL

lncheiat astdzi, 23.04.2018
in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Aninoasa

in vederea suslinerii gedinlei ordinare a Consiliului Local al Comunei Aninoasa din data de
23.04.20L8, membrii consiliului au fost convocali de c;tre Primarul comunei Aninoasa, domnul ec.

Constantin Maricescu, prin Dispozitia nr. 95 din I6.O4.ZOL8 in baza art. 39 alin. (L) din Legea nr.
2I5/2O0I a administraliei publice locale republicatd, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare.

ingtiinlarea consilierilor privind ordinea de zi a gedinlei s-a efectuat prin comunicarea sub
se mndtu rd privatd a invitaliei nr. 3865 / I6.O4,20L8.

gedinla ordinard s-a desfSgurat in data de 23.04.20]"8, ora 1100 la sediul Primeriei comunei
Aninoasa, din sat Aninoasa, str. Constantin Manolescu nr. 143, jude! D6mbovila.

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

S-a constatat lipsa ------.
$edinla a fost legal constituit5.
Participi la sedin!5: domnul primar ec. Constantin Maricescu gi doamna ec, Chivulescu Liliana -

9ef birou financiar contabilitate, achizilii publice gi investilii, domnul Niculae Vlddu! - administrator gi

resoectiv doamna Mdcrinea nu Andreea.
inainte de aprobarea ordinii de zi a sedintei, doamna secretar jr. loana Raluca Ene a supus spre

aprobare Procesul verbal nr. 3363 incheiat in dota de 29.03.2018 cu ocozio intrunirii Consiliul locol al
comunei Aninoaso, in codrul sedintei ordinore.

Se aprobd cu unanimitate de voturi, fdrd obiecliuni sau amendamente procesul verbal al

sedintei anterioa re.

Ordinea de zi a Sedintei ordinare ce a fost aprobatd in unanimitate de consilierii prezenti a fost
urmdtoarea:

1. Proiect de hotdrere privind aprobarea contului de incheiere a exerciliului bugetar pe anul
2Ot7 - nr.291979.O3.2OI8. initiator primar ec. Constantin Maricescu.

2. Proiect de hoti16re privind aprobarea Regulomentului propriu privind mdsurile
metodologice, organizotorice, termenele Si circulotio proiectelor de hotdrdri care se inointeozd
Consiliului Locol ol Comunei Aninooso spre odoptore - nr. 303$2L.O3.2018, iniliator primar ec.

Constantin Maricescu.
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3. Proiect de hotd16re privind aprobarea execuliei bugetare pe sectiunea de funclionare gi

secliunea de dezvoltare ale bugetului local de venituri gi cheltuieli al comunei Aninoasa, judel
D6mbovila, in trimestrul lpe anul 2018 - nr. 3430/02.04.2OI8, initiator primar ec. Constantin
Maricescu.

4. Proiect de hotd16re privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane,
materiale gi financiare destinate prevenirii gi gestiondrii situaliilor de urgenld pentru anul 20L8 - nr.

3434F2.04.2OI8. initiator primar ec. Constantin Maricescu.

5. Proiect de hotdr6re privind aprobarea Regulomentului intern privind
acordoreo voucherelor de vdcdntd pentru funclionarii publici si personalul contractual din cadrul
dpdratului de speciolitate al primorului comunei Aninooso, judel Dambovi!.o - nr. 3504703. 04.zor8,
initiator primar ec. Constantin Maricescu.

6. Proiect de hotdrAre privind insu$irea pretului de transfer prin contract de v6nzare-
cumpdrare a capacitdtilor energetice rezultate ca urmare a realizdrii retelei de distribulie a energiei
electrice necesard pentru racordarea utilizatorilor individuali din bloc de locuinte A.N.L, situat in sat
Vifor6ta, str. Mihai Viteazul nr. 151, judel Dembovila, cdtre Societatea de Distributie a Energiei Electrice
Muntenia Nord SA - nr. 3508/03.04.2018, initiator primar ec. Constantin Maricescu.

7. Proiect de hotbr6re privind aprobarea Regulomentului de acordore d burselor pentru elevii
din invdldmdntul preuniversitor de stdt lo nivelul Comunei Aninooso, judel Ddmbovilo - nr.
3367fr3.O4.20I8, i n itiator primar ec. Constantin Ma ricescu.

8. Proiect de hotdr6re privind aprobarea tipului, cuantumului 5i numdrului burselor ce se vor
acorda elevilor din inv5lSmAntul preuniversitar de stat la nivelul Comunei Aninoasa, judet D6mbovila in
anul gcolar 2OI7 -2018 - nr.3377fr3.04.20I8, initiator primar ec. Constantin Maricescu.

9. Proiect de hotS16re privind aprobarea Plonului Urbanistic de Detoliu pentru terenul
proprietdteo numitei Margarit Monica, domiciliotd in Tdrgoviste, jude! Ddmbovila - nr.
3586/04.04.2018, initiator primar ec. Constantin Maricescu.

10. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Plonului Urbdnistic Zonol pentru terenul
proprietatea numitilor Niloiu Carmen Florentina Fi Niloiu Rdzvan Mihail cu domiciliul in Tdrgovigte - nr.
373q'J-1-.04.20L8, initiator primar ec. Constantin Maricescu.

. Probleme diverse

Pregedintele de sedinld ales, in persoana domnului Holban Vasile, a continuat acordAnd
cuvintul initiatorului proiectelor de pe ordinea de zi in vederea suslinerii acestora.

Cu privire la proiectul nr. 1 inscris pe ordinea de zi, ca urmare a sustinerii acestuia in plenul
consiliului local se soliciti clarificiri de cdtre:

domnul consilier Pitis lonel: (oprox.) "RAmagila la persoane juridice, valoarea acesteia este
foarte mare, de unde apare? Se va recupera ceva din aceastd sumd?"

doamna Chivulescu Liliana: (oprox.) "La aceastd datd sunt foarte multe societeli in insolven!5,
sau unele care chiar nu 9i-au achitat taxele Fi impozitele...Su mele nu sunt pierdute, in unele cazuri
suntem chiar inscrigi la masa credalS, asteptdm sd se pronunle instanla, iar in altele in procedurd de
executare silit5."

domnul consilier Andrei Niculae: (oprox.) "frebuiau sd fie specificate institutiile publice pentru
care se acordd faciliteti/scutiri...M6ine - poim6ine ne trezim ci am acordat scutiri sau facilitSli unor
firme pe care nu le cunoa$tem...Doa m na secretar s5 consemnali in procesul verbal rdspunsul doamnei
contabil cu privire la acest aspectl Mdcar acolo s5 r5mand specificat..."



doamna Chivulescu Liliana: (oprox.) Domnule consilier, persoanele juridice din aceastd speld
sunt institutiile publice de pe raza comunei care figureazd cu bunuri pentru care nu plStesc taxe gi

impozite conform Codului Fiscal. Pentru persoanele juridice - societSli existd procedurd separatd
pentru acordarea de faciliteli."

Se constatd c; nu mai sunt intrebd ri/interpeli ri gi nu se mai solicitd clarificdri pe marginea
acestui proiect de hotdrire.

Se ia act de Raportului favorabil al Comisiei de speciolitate pentru octivitdti economico-
Jinanciore, iuridicd 9i de disciplind nr. 7 din cadrul Consiliului local al comunei Aninoasa, jude!
D6mbovi!a.

La solicitarea iniliatorului, ce considerd propunerea de mai sus ca fiind legald, necesard si
oportund, in conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 7L5/20Of a administraliei
publice locale, republicatd cu modificdrile 9i completdrile ulterioare, se propune adoptarea acestuia, in
forma invederatS.

Se supune la vot proiectul in temeiul art, 45 alin. (2) lit. "a" din Legea nr.2f51200f - cvorum
necesar: votul majoritdlii consilierilor locali in funclie.

Se aprobd in unanimitate de cdtre toli consilierii prezenli - 15 voturi pentru, nici un vot contrq,
nici o qbtinere.

Se emite:

' Hotdrdrea nr. 79 privind aproboreo contului de incheiere d exercitiului bugetar pe anul
2017.

Cu privire la proiectele nr, 2-4 inscrise pe ordinea de zi, ca urmare a suslinerii proiectelor de
hotdr6re in cadrul gedinlei se constatd cd nu sunt intrebdri/interpelii ri gi nu se solicitd clarificdri pe
margrnea acestora.

Se ia act de Rapoartele favorabile ale Comisiilor de specidlitate nr. 7 - 3 din cadrul Consiliului
local al comunei Aninoasa, judel D6mbovila.

La solicitarea initiatorului, ce considerS propunerile de mai sus ca fiind legale, necesare Si

oportune, in conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 2f5/Z0O]- a administratiei
publice locale, republicati cu modificdrile gi completirile ulterioare, se propune adoptarea acestora, in
forma invederatS.

Se supune la vot proiectul nr. 2 in temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.2f5/2O07 - cvorum
necesar: votul majoritdlii consilierilor locali prezenli.

Se aprobd in unanimitate de cdtre toti consilierii prezenli - 15 voturi pentru, nici un vot contro,
nici o obtinere.

Se emite:

' HotdrAreq nr.20 privind oproboreo Regulomentului propriu privind mdsurile metodologice,
orgonizotorice, termenele gi circulotiq proiectelor de hotdrdri cqre se inointeozd Consiliului Local ol
Comunei Aninodso spre adoptore.

Se supune la vot proiectul nr. 3 in temeiul art. 45 alin. (21 lit. "a" din Legea nr. 2L5/2OOL -
cvorum necesar: votul majoritdlii consilierilor locali in functie.

Se aprobd in unanimitate de cdtre toli consilierii prezenli - 15 voturi pentru, nici un vol contrq,
nici o obtinere.

Se emite:
. Hotdrdreo nr, 21- privind aprobarea executiei bugetare pe secliuneo de funcfionqre si

secliuneo de dezvoltore ole bugetului local de venituri Si cheltuieli al comunei Aninoosa, judel
Ddmbovifa, in trimestrul I pe onul 2078.

Se supune la vot proiectul nr. 4 in temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.275/200I - cvorum
necesar: votul majoritSlii consilierilor locali prezenti.

Se aprobd in unanimitate de cdtre toli consilierii prezenli - 15 voturi penvu, nici un vot contrd,
nici o qbtinere.
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5e emtte:

' Hotdrdreo nr.22 privind aproboreo Planului pentru asiguroreo resurselor umane, moteriole si

finonciore destinate prevenirii gi gestiondrii situoliilor de urgenld pentru anul 2078;

Cu privire la proiectul nr. 5 inscris pe ordinea de zi, ca urmare a suslinerii acestuia in plenul
consiliului se soliciti clarificSri de cdtre:

domnul consilier PitiS lonel: (oprox.) " Calculul se face in perioada iulie 2OI7 - 30 noiembrie
2018? Ce se intampld dacd intervine desfacerea contractului de muncd? Se pot recupera?,,

doamna Chivulescu Liliana: (oprox.) "Da, se acordd pentru perioada iulie 2017 - 30 noiembrie
2018 proporlional cu timpul efectiv lucrat. Existd prevederi in regulament cu privire la posibilitatea de
recuperare dac6 intervine vreo modificare a raportului de serviciu.,,

Se constatd cd nu mai sunt intrebdri/interpeld ri pi nu se mai solicitd clarificdri pe marginea
acestui proiect de hotSrire.

Se ia act de Raportul favorabil ale Comisiei de speciolitote pentru activitdti economico-
finonciare, juridicd si de disciplind nr. 7.

La solicitarea initiatorului, ce considerd propunerea de mai sus ca fiind legalS, necesard si
oportunS, in conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea ff. 2I512OOL a administraliei.-, publice locale, republicatd cu modificdrile 9i completdrile ulterioare, se propune adoptarea acestuia, in- 
forma invederatS.

Se supune la vot proiectul in temeiul art. 45 alin. (21 lit. ,,a" din Legea nr.2L5/2OOI - cvorum
necesar: votul majoritdlii consilierilor locali in f uncf ie.

Se aprobd in unanimitate de cdtre toti consilierii prezenti raportat la numSrul total al
consilierilor locali in funclie - 75 voluri pentru, nici un vot contrd, nici o qbtinere.

Se emite:
. Hotdrdreo nr. 23 privind oprobareo Regulamentului intern privind

ocordoreo voucherelor de vdcdntd pentru functionorii publici 5i personalul contrdctuol din cadrul
oporotului de speciolitote ol primorului Comunei Aninodso, judel Ddmbovilo

Cu privire la proiectele nr. 5-10 inscrise pe ordinea de zi, ca urmare a suslinerii proiectelor de
hotdr6re in cadrul $edinlei se constatd cd nu sunt intrebdri/interpeldri 5i nu se solicitd clarificdri pe
margtnea acestora.

Se ia act de Rapoartele favorabile ale Comisiilor de speciolitote nr. 7 - 3 din cadrul Consiliului
local al comunei Aninoasa, judel D6mbovita.

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. 2f5l2}Of a administratiei
publice locale, republicatd cu modificdrile si completdrile ulterioare, se propune adoptarea acestora, in
forma invederat5.

Se supune la vot proiectul nr.6in temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr.2I5/2OOI -cvorum
necesar: votul a doud treimi din numdrul total alconsilierilor localiin functie.

Se aprobS in unanimitate de cdtre toli consilierii prezenli raportat la numdrul total al
consilierilor localiin functie - L5 voturi pentru, nici unvotcontro,nicio obtinere.

Se emite:
I HotdrAreo nr. 24 privind insugireo prelului de transfer prin controct de vdnzore-cumpdrore o

cdpocitdtilor energetice rezultqte co urmore a realizdrii relelei de distribulie o energiei electrice
necesord pentru racordoreo utilizatorilor individuoli din bloc de locuinle A.N.t- situdtin sat ViforAto, str.
Mihdi Viteozul nr. L57, judel Ddmbovi.to, cdtre Societoteo de Distribulie a Energiei Electrice Muntenid
Nord SA.



Se supune la vot proiectul nr. 7 in temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.2L5/2OOL - cvorum
necesar: votul majoritSlii consilierilor locali prezenli.

Se aprobd in unanimitate de citre toli consilierii prezenti raportat la numdrul total al
consilierilor locali in functie - 15 voturi pentru, nici un vot contro, nici o obtinere.

Se emite:
t Hotdrdreq nr.25 privind oprobareo Regulomentului de acordare o burselor pentru elevii din

invdldmdntul preuniversitor de stat la nivelul Comunei Aninoasa, judel Ddmbovi.to.
Se supune la vot proiectul nr.8in temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.2f5/2OOf - cvorum

necesar: votul majoritSlii consilierilor locali in funclie.
Se aprobd in unanimitate de cdtre toti consilierii prezenti raportat la numdrul total al

consilierilor loca li in fu nclie - L5 voluri pentru, nici un vot contro, nici o abtinere.
Se emite:

' HotdrAreo nr. 26 privind aprobarea tipului, cuantumului gi numdrului bursercr ce se vor
ocorda elevilor din invdldmdntul preuniversitar de stot la nivelul Comunei Aninooso, judel DAmbovilo in
anul pcolor 2017-2018.

Se supune la vot proiectul nr. 9 in temeiul art. 45 alin. (2) lit. ,,e,, din Legea nr. 2fS/2OOf -
cvorum necesar: votul majorit;Iii consilierilor localiin funclie.

Se aprobd in unanimitate de cdtre toti consilierii prezenti raportat la numdrul total al
consilierilor locali in functie - 15 voturi pentru, nici un vot contrd, nici o obtinere,

Se emite:

' HotdrAreo nr. 27 privind oprobarea Plonului Urbonistic de Detqliu pentru terenul
proprietotea numitei Margdrit Monico, domiciliatd in TArgoviSte, judel DAmbovitd.

Se supune la vot proiectul nr. 10 in temeiul art. 45 alin. (2) Iit. "e" din Legea nr. ZIS/2OO1, -
cvorum necesar: votul majorit5lii consilierilor locali in funclie.

Se aprobd in unanimitate de cdtre toti consilierii prezenti raportat la numdrul total al
consilierilor locali in funclie - 15 voturi pentru, nici un vot contro, nici o obtinere.

Se emite:
t Hotdrdreo nr. 28 privind oprobareo Plonului urbanistic Zonal pentru terenul proprietdted

numifilor Niloiu Cormen Florentino gi Niloiu Rdzvon Mihail cu domiciliul in T6rgovi;te.

La punctul "Probleme Diverse" :

Au fost prezentate plenului Consiliului local unele probleme administrative ridicate de unii' dintre consilierii prezen!i, dupd cum urmeazd:
domnul consilier Andrei Niculae: (oprox.) "Rog sd fie montat capac la fAntana de pe strada

totoata.

domnul primar Maricescu Constantin: (oprox.) "Se va monta.., Vreau s5 le facem pe toate la fel.
O si comanddm."

domnul consilier Pitir: (oprox.) "proprietarii terenurilor de pe 16ngd canal vor sd stie dacd existd
plan parcelar in zond pentru cd nu se gtie exact hotarele.Ar putea fi realizat un plan parcelar nu? Ne
permitem, nu?"

domnul primar Maricescu Constantin: (oprox.) Domnule consilier putem realiza dacd pldtesc ei.
Din cate imi amintesc au mai fost delimitate odat; aceste teren u ri.,, M omentan nu sunt fonduri.Vedem
cum vom avansa cu programul PNCF Si poate reugim..."

doamna secretar Ene loana Raluca aduce la cunostinta consiliului local cererea de concediu a

domnului viceprimar Holban Vasile.
domnul consilier Doman Toma Marius ridicd incd odatd problema tomberonului de la

Mdndstirea Vifor6ta. Domnul primar anunld cd il va desemna pe domnul Niculae Vldduf - administrator
sd rezolve eficient aceastd problemd care incd oersistS.
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domnul consilier Vulpescu: (aprox.) "Se pot ocupa cetdlenii de realizareaTresraurarea
monumentului din Sdteni?"

domnul primar Maricescu Constantin: (aprox.) "Eu nu vd sfdtuiesc...Acel monument este in
domeniul public, momentan nu este cuprins in lista de investilii, iar uat-ul este singura care poate
restaura acel obiectiv, insd in anumite condilii $i sub anumite avize...! Chiar insist 9i vd rog sd le spuneti
oamenilor sd nu procedeze la apa ceva !"

in altd ordine de idei, doamna profesor Mdcrineanu Andreea solicitd Consiliului local
schimbarea programului orar al relelei gcolare de invdlSm6nt constituite la nivelul comunei Aninoasa.
Dupd expunerea d6nsei i se aduce Ia cunostinld at6t de domnul primar cet 9i de doamna secretar c;,
Consiliul local nu este competent sd solulioneze aceastd cerere si este indrumatd cdtre Consiliul de
administratie al gcolii 9i respectiv cdtre Directorul gcolii.

PreSedintele de sedinld constati cd nu mai sunt intrebdri sau aspecte de discutat, multumeste
consilierilor prezenli la dezbaterile gedintei gi nu in ultimui 16nd secretarului comunei, doamnei jr.
loana Raluca Ene, 9i nemaifiind 9i alte probleme de dezbdtut pe ordinea de zi, declard inchisd sedinla.

Conlinutul procesu lui-verbal se completeazd cu cele ale rapoartelor gi actelor prezentate in
cadrul sedinlei, precum 9i cu foaia de pontaj privind participarea la pedinld a consilierilor locali.

Drept pentru care am decurs la incheierea prezentului proces verbal.

Atj


