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PROCES VERBAL

lncheiat astdzi, 29.05.2018
in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Aninoasa

in vederea sustinerii sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Aninoasa din data de
29.05.20L8, membrii consiliului au fost convocati de cdtre Primarul comunei Aninoasa, domnul ec.

Constantin Maricescu, prin Dispozitia nr. L20 din 23.05.2018 in baza art. 39 alin. (1) din Legea nr,
275/2OOI a administratiei publice locale republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

ingtiinlarea consilierilor privind ordinea de zi a gedinlei s-a efectuat prin comunicarea sub

semnituri privatS a invitatiei nr, 5032/23.05.2018.

$edinla ordinard s-a desfigurat in data de 29,05.2018, ora l-100 la sediul Primdriei comunei
Aninoasa, din sat Aninoasa, str. Constantin Manolescu nr. 143, judel Dembovila.

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

S-a constatat liosa ----.
gedinla a fost legal constituitd.
Participe Ia sedinlS: domnul primar ec. Constantin Maricescu - iniliatorul proiectelor.

lnainte de aprobarea ordinii de zi a sedinlei, doamna secretar jr. loana Raluca Ene a supus spre

aprobare Procesul verbol nr. 4779 incheiat in dota de 14.05.2078 cu ocozio intrunirii Consiliul local al
Comunei Aninosso, in cadrul sedintei extroordinore.

Se aprobS cu unanimitate de voturi, fdri obiecliuni sau amendamente procesul verbal al

sedintei anterioa re.

Ordinea de zi a Sedinlei ordinare ce a fost aprobatd in unanimitate de consilierii prezenti a fost
urmitoa rea:

1. Proiect de hotdr6re privind aprobarea Regulamentului de vdnzore a locuin;elor reolizdte

prin progromul Agentiei Notionole pentru Locuinte, situdte pe rozo Comunei Aninoasa, judef Ddmbovifa

- nr. 393q/18.04.2018, initiator primar ec. Constantin Maricescu.

2. Proiect de hotd16re privind alegerea pregedintelui de gedinld al Consiliului local al

Comunei Aninoasa, judeJ Ddmbovila - nr. 4298ft7.O5.2018, iniliator primar ec. Constantin Maricescu.

3. Proiect de hotdrdre privind stabilirea unor mdsuri pentru asigurarea liberului acces la

informaliile de interes public - nr. 4523/08.O5.2OL8, initiator pf irllar ec. Constantin Maricescu.

4. Proiect de hotdr6re privind completarea inventarului bunurilor care aparlin domeniului

public al Comunei Aninoasa, judetul DSmbovi1a - nr. 49tqI8.05.2018, initiator primar ec. Constantin

Maricescu.



5. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul in suprafald
de 5.000 m.p. proprietatea numitului Gheboianu Rdzvan Marius, cu clomiciliul in comuna Ddrmdnesti,
judef D6mbovila - nr.493V2f .05.2018, initiator primar ec. Constantin Maricescu,

6. Proiect de hotd16re privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul in suprafatd

de 1970 m,p. proprietatea numitei Popescu Floarea, cu domiciliul ln Tergovi$te - nr. 4943121".05.2Of8,

initiator primar ec. Constantin Maricescu.

' Probleme diverse

Pre5edintele de sedinld ales, in persoana domnului Holban Vasile, a continuat acordend
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 suslinerii proiectului de
hotdr6re in cadrul sedinlei se constatd cd nu sunt intrebdri/interpelSri pi nu se solicite clarificdri pe
marginea acestuia.

Se ia act de rapoartele favorabile ale Comisiilor de specidlitdte nr. 7, nr. 2 si nr. 3 din cadrul
Consiliului local al comunei Aninoasa, judel Ddmbovila.

La solicitarea iniliatorului, ce considerS propunerea de mai sus ca fiind legald, necesard 9i
oportund, in conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 2I5/2OOL a administraliei
publice locale, republicatS cu modificdrile pi completdrile ulterioare, se propune adoptarea acestuia, in
forma invederatd.

Se supune la vot proiectul nr. 1in temeiul art.45 alin. (3) din Legea nr.2L5/2OOI -cvorum
necesar: votul a douS treimi din numdrul total al consilierilor lor:aliin functie.

Se aprobd cu - 14 voturi pentru, nici utl vot contrd, o obtinere-dl. Oprea Gheorghe Ciprian.
Se emite:
. Hotdrdreo nr. 30 privind aproboreo Regulomentului de vdnzare d locuinlelor reolizate prin

progromul Agentiei Naliondle pentru Locuinfe, situote pe razd Comunei Aninoosa, judeS Ddmbovilo.

Cu privire la proiectul nr. 2 inscris pe ordinea de zi, ca urmare a suslinerii acestuia in plenul
consiliului se fac 2 nominalizdri:

1. Dna. Gagione Camelia propune ca pregedinte de 9edin15, in continuare, pe domnul consiiier
local/viceprima r Holban Vasile;

2. Dna, consilier Neagu Roxana propune ca pregedinte de;edin!5 pe dna. consilier Gagione
Camelia.

Se ia act de rapoartele favorabile ale Comisiilor de speciolitate nr. 7, nr. 2 $i nr. 3 din cadrul
Consiliului local al comunei Aninoasa, jude! DAmbovila

Se supune la vot proiectul cu nominalizarea nr. l "Holban Vasile" in temeiul art. 45 alin. (1) teza
a ll-a din Legea nr. 2L5/2O01- - cvorum necesar: votul deschis al majoritSlii consilierilor in funclie.

Seaprobdcu -L1 voturi pentru, Ivotcontro-dno, Neogu Roxona,3 abtineri.
Se emite:

' HotdrAreo nr. 37 privind olegerea presedintelui de gedinyd al Consiliului locol al Comunei
Ani nooso, j udet Ddmbovi;o.

Dl. consilier local Piti$ lonel face o remarcd plenului in sensul cd pe viitor este recomandabil sd

fie fdcute gi alte propuneri pentru a putea exercita acest mandat Si alli colegi care nu au fost desemnati
in aceasti calitate.

Plenul agreazd propunerea. Se ia act pentru urmdtoarea nominalizare.



- cu privire la proiectele nr, 3-6 inscrise pe ordinea de zi, ca unrare a suslinerii proiectelor de
hotd16re in cadrul gedintei se constate cd nu sunt intrebdri/interpelSri si nu se solicite clarificdri pe
marginea acestora.

Se ia act de Rapoartele favorabile ale Comisiilor de specialitdte nr. 7 - 3 din cadrul Consiliului
local al comunei Aninoasa, jude! 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. 2I5/2OO! a administratiei
publice locale, republicatd cu modificdrile gi completdrile ulterioare, se propune adoptarea acestora, in
forma invederatd.

Se supune la vot proiectul nr.3 in temeiul art. 45 alin, (1) din Legea nr.IL'/ZOOL - cvorum
necesar: votul majorotelii consilierilor locali prezenti.

Se aprobd in unanimitate de cdtre toli consilierii prezenli raportat la numdrul total al
consilierilor localiin funclie - 15 voturi pentru, nici unvolcontrd, nici o obtinere,

Se emite:

' Hotdrdrea nr. 32 privind stobilired unor mdsuri pentru osigurorea liberului acces la
informaliile de interes public.

Se supune la vot proiectul nr. 4 in temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr.275/2OOI - cvorum
necesar: votul a douA treimi din numdrul total al consilierilor localiin funclie.

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

Se emite:

' Hotdrdrea nr. 33 privind completareo inventorului bunurilor core oporlin domeniului pubtic
ol Comunei Aninoasa, judetul Ddmbovilo.

Se supune la vot proiectul nr.5-6 in temeiul art.45 alin, (2) lit. er din Legea nr. 215/2OOt-
cvorum necesar: votul majoritdtii consilierilor locali in funclie.

Se aprobd cele 2 proiecte in unanimitate de cdtre toli consilierii prezenli raportat la numdrul
total al consilierilor locali in funclie - 15 voturi pentru, nici un val contro, nici o abtinere.

Se emite:
. Hotdrdreo nr. 34 privind aproboreo Plonului lJrbani.stic Zonal pentru terenul in suprofold de

5.000 m.p. proprietated numitului Gheboionu Rdzvan Morius, cu domiciliul in comuna Ddrmdnegti,
judel DAmbovilq.

' HotdrAred nr. 35 privind oproborea Planului Urbonistic Zondl pentru terenul in suprafold de
1970 n.p. proprietdted numitei Popescu Floqreo, cu domiciliul in Tdrgovipte.

La punctuf "Prohleme Diverse" z

Au fost prezentate plenului Consiliului local problenre administrative rldicate de unii dintre
consilierii prezen!i, dupd cum urmeazd:

L. domnul consilier Dulami Dumitru: (aprox.)"Pe Nicolae este o problemd cu subtraversarea. Se

"mdnAncd" din ciment in zona in care se lucreazS."
domnul viceprimar Holban Vasile:"Aceeasi problemd este si pe Ghe. Buicd."
domnul primar Maricescu Constantin: (oprox.)"Domnule vice, vd rog sd vd notali Fi sd vedeli

care e situatia !"
2. domnul primar Maricescu Constantin aduce in atenjia plenului mdsurile intreprinse pentru

cele 2 evenimente ce urmeazd a fi sustinute la nivelul unitdlii administrative teritoriale Si care sunt de o
importanld vital; pentru administralia localS 9i cum in!r:leger acesta sd gestioneze situatiile ce pot
interveni urmare a desfdgurdrii: 09,06.2018 teledonul organizat de asocialia veteranilor de rdzboi gi

respectiv 10.06.2018 resfinlirea Mdnistirii Dealu. Se ia act de cdtre plen, inclusiv asupra modului de
transport gi deplasare in zond.



3. domnul consilier Oprea Gheorghe Cipriaft (oprox.)"Unii dintre ceteleni doresc s5 gtie dac; s-
a prelungit contractul cu Supercom?

domnul primar Maricescu Constantin: (aprox.) "Da. Pentru 2 ani,"
domnul consilier Oprea Gheorghe Ciprian: (aprox.) " l\tu ar fi rdu sd s,e solicite schimbarea

tomberoanelor."
domnul primar Maricescu Constantin: (aprox.) "Veden ce putem face. Nu gtiu dacd mai este

oosibil."
4. domnul consilier.... : (oprox.)"La Siteni ne confruntirrn cu aceeagi problemd mai veche. Avem

un c6ine care a mugcat peste 20 de persoane."
domnul primar Maricescu Constantin: (oprox.) "O si ludm mdsuri, insd momentan avem, dupd

cum bine gtili, probleme cu concesionarea serviciului. Trebuie sd refacem procedura,"
5. domnul consilier Niculae Andrei: (aprox.) " Revin la fAntana de pe strada Toloaia...Ce facenr

domnule cu ea?"
domnul primar Maricescu Constantin: (aprox.) "Despre Toloaia am rnai vb. Stiti situatia,

vedem."
domnul consilier Niculae Andrei: (aprox.) "Domnule prinrar, se pot gesi solutii pentru o parcare

betonatd Ia dispensar? 9i ar mai fi situalia podului de p6nd in dispensar...e prea ingust.Trebuie sd facem
ceva sd il ldrgim.Avem bani?

domnul primar Maricescu Constantin: (oprox.) "Vorbim, vedem ce rdm6ne la rectificare, dacd
nu, la anul pe investitii."

Pregedintele de sedinld constate cd nu mai sunt intrebdri sau aspecte de discutat, multumegte
consilierilor prezenli la dezbaterile gedinlei si nu in ultirnul 16nd secretarului comunei, doamnei jr.
loana Raluca Ene, si nemaifiind 9i alte probleme de dezbStut pe ordinea de zi, declard inchisd sedinta.

Conlinutul procesulu i-ve rbal se completeazd cu cele ale rapoartelor gi actelor prezentate in
cadrul gedinlei, precum gi cu foaia de pontaj privind participarea la gedin!5 a consilierilor locali.

Drept pentru care am decurs la incheierea prezentului proces verbal.

Presedinte de
i4 N1

.6
Vasile

ContrasernneazS,


