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PROCES VERBAL
lncheiat astdzi, 08.06.20:t8
in cadrul sedinlei de indatE a Consiliului Local al comunei Anirroasa

in vederea sustinerii gedinlei de indatd a Consiliului Local al Comunei Aninoasa din data de
08.06.2018, membrii consiliului au fost convocali de cdtre Primarul comunei Aninoasa, domnul ec.
Constantin Maricescu, prin Dispozilia nr. 155 din 07.06.2018 in baza art. 39 alin. 4 din Legea nr.
215/200L a administraliei publice locale republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare.
inqtiinlarea consilierilor privind ordinea de zi a ;edinlei s-a efecluat prin comunicarea sub
semndturd privatS a invitatiei nr. 5485/07.06.2018.
gedinla de indatd s-a desfd5urat in data de 08.06,2018, ora 1100 la sediul Primdriei comunei
Aninoasa, din sat Aninoasa, str. Constantin Manolescu nr. 143, judel DSmbovila.
La apelul nominal s-a constatat prezenta a 12 dintre consilieri localiin funclie - 15.
Au lipsit: consilier Vasile Holban, in mod justificat din motive medicale, fiind internat, dl.
cons;lier Jianu Daniel lonul si dl. consilier Pitig lonel.
$edinla a fost legal constituite.
Participd la sedinld: domnul primar ec. Constantin Maricescu - iniliatorul proiectelor 9i doamna
ec. Chivulescu Liliana - sef FCA..
Ordinea de zi a Sedintrei de indat5 a fost urm;toarea:

1.

Proiect de hotdr6re privind rectificarea bugetului local de venituri $i cheltuieli al comunei
Aninoasa, jude! Dembovila pe trimestrul ll al anului 2018 - nr. 5457/07.06.2078, iniliator primar ec.
Constantin Maricescu.
Suolimentar oe ordinea de zi:

-

Proiect de hotd16re privind alegerea pregedintelui de gedin15 al Consiliului local al
Comunei Aninoasa, jude! D6mbovila - nr, 5495708.06.2018, iniliator primar ec. Constantin Maricescu.

Diverse: Adresa nr.52448O.05.2O18 emisd de Asocialia Sportivd de Fotbal Club Aninoasa privind
solicitarea unui sprijin financiar pentru continuarea activitS!ilor sportive

9t-'
Av6nd in vedere faptul c5, pregedintele de 9edin15 ales lipseste irr mod justificat din motive
medicale, fiind internat, raportat la prevederile art. 47 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publicd locald, republicatd, cu modific5rile gi cornpletdrile ulterioare, care statueaza cE:

presedintele de sedintd.", se impune a se lua act de situatia invederatd, drept pentru care, la
propunerea consilierilor locali se va alege un pregedinte de gedinti care va conduce gedinta Consiliului
local al comunei Aninoasa, judet DAmbovifa, din data de 0B iunie 20j.8.
Domnul consilier DulamS Dumitru o propune pe doamna Mdcrig Ana Corina. Nu sunt fdcute alte
propunefl.
Se supune la vot proiectul suplimentar pe ordinea de ;zi in temeiul art. 45 alin. 1 teza a ll din
Legea nr, 275/2OO!- cvorum necesar: votul majoritdlii consilieritor locali prezenli.
Se aprobd cu - 11 voturi pentru, nici un vot contrd, 7 obtinere -dna. Macri5 Ana Corina.
Se emite:
' Hotdrdreo nr. 36 privind alegerea preSedintelui de sedinld ol Consitiutui local ol Comunei
Aninoosq, judet Ddmbovita .
Pregedintele de sedinld ales, in persoana doamnei Mdcrip Ana Corina, a continuat acordAnd
cuvintul initiatorului proiectului de pe ordinea de zi in vederea sustinerii acestuia.

Cu privire la proiectul nr. 1 inscris pe ordinea de zi, ca urmare a suslinerii proiectului de
hotdrdre in cadrul $edinlei se constatd ci nu sunt intrebd ri/interpeldri pi nu se solicitd clarificdri pe
marginea acestuia.

Se ia act de raportul favorabil al Comisiei de speciolitate nr. 7 din cadrul Consiliului iocal al
comunei Aninoasa, judet Dembovita.
La solicitarea iniliatorului, ce considerd propunerea de mai sus ca fiind legalS, necesard 5i
oportund, in conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 2f5/ZOOL a administratiei
publice locale, republicatd cu modificdrile 9i completdrile ulterioare, se propune adoptarea acestuia, in
forma invederatd.
Se supune la vot proiectul nr. f. in temeiul art. 45 alin. (2) lit. e din Legea nr. 2L5/20OI - cvorum
necesar: votul majoritdlii consilierilor locali in f unctie.
Se aprobd proiectul ?n unanimitate de citre toti consilierii prezenti raportat la numdrul total al
consilierilor locali in functie - L2 uoluri pentru, nici un vot conttd, nici o abtinere.
Se emite:
' HotdrAreo nr. 37 privind rectificdreo bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei
Aninoaso, jude! Ddmbovita pe trimestrul ll al onului 2078.
La

punctuf "Probleme Diverse"

:

A fost prezentatd Consiliului local Adreso nr. 524480.05.2078 emisd de Asocidtia Sportivd de
Fotbol Club Aninooso privind solicitarea unui sprijin financiar pentru continuarea activitdlilor sportive.
Doamna ec. Chivulescu Liliana

-

9ef FCAI a prezentat situalia resurselor financiare aflate la dispozitia
Consiliului local la momentul actual, rezultAnd imposibilitatea rectificdrii bugetare privind alocarea
sprijinului financiar solicitat. Ca si conculzie, 11 dintre membrii Consiliului local prezenti la sedintd au
fost impotriva suslinerii financiare raportat la disponibilitdtile financiare actuale, doar dl. Consilier
Oprea Gheorghe Ciprian fiind pentru admitere.

1l

Pregedintele de sedin!5 constatd cd nu mai sunt intrebSri sau aspecte de discutat, multumeste
consilierilor prezenli la dezbaterile gedinlei 9i nu in ultimul 16nd secretarului comunei, doamnei jr.
loana Raluca Ene, 5i nemaifiind 5i alte probleme de dezbdtut pre ordinea de zi, declard inchisd sedinta.

Conlinutul procesului-verbal se completeazi cu cele ale rapoartelor gi actelor prezentate in
cadrul gedintei, precum gi cu foaia de pontaj privind participarea la Sedintd a consilierilor locali.
Drept pentru care am decurs la incheierea prezentului proces verbal.

Pregedinte

