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PROCES VERBAT

lncheiat astdzi, 14.05.2018
in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei Aninoasa

in vederea suslinerii sedinlei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Aninoasa din data de
L4.05.2018, membrii consiliului au fost convocali de cdtre Primarul comunei Aninoasa, domnul ec.

Constantin Maricescu, prin Dispozilia nr. 112 din 09.05.2018 in baza art. 39 alin. (2) din Legea nr.
2I5/200I a administratiei publice locale republicatS, cu modificdrile si completirile ulterioare.

ingtiinlarea consilierilor privind ordinea de zi a sedintei s-a efectuat prin comunicarea sub
semniturS privatd a invitatiei nr. 457O/O9.O5.20L8.

$edinla extraordinard s-a desfSgurat in data de 14.05.2018, ora 1100 la sediul Primdriei comunei
Aninoasa, din sat Aninoasa, str. Constantin Manolescu nr. L43, judel D6mbovila.

La apelul nominal s-a constatat prezenla a 14 dintre consilieri locali in funclie - 15.

S-a constatat lipsa doamnei consilier Mdcrig Ana Corina.

9edinla a fost legal constituitd.
Participe la sedinld: doamna ec. Chivulescu Liliana - gef birou financiar contabilitate, achizilii

publice 9i investilii.
inainte de aprobarea ordinii de zi a sedintei, doamna secretar jr. loana Raluca Ene a supus spre

aprobare Procesul verbql nr. 4064 incheiat in doto de 23.04.2018 cu ocozio intrunirii Consiliul locol al
Comunei Aninoosa, in cadrul sedintei ordindre.

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

amendamente procesul verbal al sedintei anterioare.
Ordinea de zi a 5edintei extraordinare ce a fost aprobatd in unanimitate de consilierii prezenli a

fost urmdtoarea:
L. Proiect de hotd16re privind rectificarea bugetului local de venituri 9i cheltuieli al Comunei

Aninoasa pe trimestrul ll al anului 20L8 - nr. 4530/08.05.2018, iniliator primar ec. Constantin
Maricescu.

Pregedintele de sedintd ales, in persoana domnului Holban Vasile, a continuat acord6nd
cuvintul doamnei ec. Chivulescu Liliana pentru a orezenta detaliat oremizele oroiectului de hotSr6re de
oe ordinea de zi.



I

Cu privire la proiectul inscris pe ordinea de zi, ca urmare a suslinerii in cadrul Sedintei se
constatd cd nu sunt intrebdri/interpelS ri gi nu se solicitd clarificdri pe marginea acestuia.

Se ia act de Raportul favorabil al Comisiei de speciolitate pentru octivitdti economico-finonciare,
juridicd si de disciplind nr. 1.

La solicitarea iniliatorului, ce considerd propunerea de mai sus ca fiind legalS, necesard 9i
oportund, in conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 2I5/2OOI a administratiei
publice locale, republicatd cu modificdrile gi completdrile ulterioare, se propune adoptarea acestuia, in
forma invederatd.

Se supune la vot proiectul in temeiul art. 45 alin. (Z) lit. ,,a,' din Legea nr.2I5/20OI - cvorum
necesar: votul majoritSlii consilierilor locali in funclie.

Se aprobd in unanimitate de cdtre toli consilierii prezenti raportat la numdrul total al
consilierilor locali in f unclie - 14 voturi pentru, nici un vot contrq, nici o obtinere.

Se emite:

' Hotdrdreo nr. 29 privind rectificoreo bugetului local de venituri si cheltuieli ol Comunei
Aninooso pe trimestrul ll ol onului 2018.

Pregedintele de sedintd constatd c5 nu mai sunt intreb5ri sau aspecte de discutat, multumegte
consilierilor prezenti la dezbaterile gedintei gi nu in ultimul 16nd secretarului comunei, doamnei jr.
loana Raluca Ene, 9i nemaifiind 9i alte probleme de dezbdtut pe ordinea de zi, declard inchisd gedinta.

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

Drept pentru care am decurs la incheierea prezentului proces verbal.

Pregedinte

.d Contrasemneazd,


