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PROCES VERBAL

incheiat astdzi, 08.01.2019
in cadrul sedinlei de indatd a Consiliului Local al Comunei Aninoasa

in vederea sustinerii sedinlei de indatd a Consiliului Local al Comunei Aninoasa din data de
08.01.2019, membrii consiliului au fost convocali de cdtre Primarul comunei Aninoasa, domnut ec.
Constantln Maricescu, prin Dispozitia nr. 1 din 07.0!.2019 in baza art. 39 alln. (4) din Legea nr.
2I5/LOOT a administraliei publice locale republicatS, cu modificdrile si completdrile ulterioare.

instiinlarea consilierilor privind ordinea de zi a gedintei s-a efectuat prin comunicarea sub
semndturd privatd a invitatiei nr. IO7 /07.0L.2O19.

Sedinta de indat6 s-a desfSgurat in data de 08.01.2019, ora 1100 la sediul Primdriei comunei
Aninoasa, din sat Aninoasa, str. Constantin Manolescu nr. 143, judet D6mbovita.

La apelul nominal s-a constatat prezenta a tuturor consilieri localiin functie - 15.
A lipsit: ----.
Sedinla a fost legal constituite.
Participd la sedinld: domnul primar ec. Constantin Maricescu - iniiiatorul proiectelor gi doamna

ec. Chivulescu Liliana - sef FCA,.

Ordinea de zi a sedintei de indatd a fost urmitoarea:

L. Proiect de hoti16re privind acoperirea definitivd a deficitului Sectiunii de dezvoltare a

bugetului local de venituri gi cheltuieli al Comunei Aninoasa, judelul Dambovila, pe anul 2018, din

excedentul anilor precedenli - nr.98h7.0L.20L9, iniliator primar ec. Constantin Maricescu.

Avizeazd: Comisio de speciqlitote nr. 7 pentru octivitdli economico-financiore, juridicd si de

disciplind

Prepedintele de sedin!5 ales, in persoana doamnei consilier local Jeculescu Georgiana, a

continuat acordand cuvintul iniliatorului proiectului de pe ordinea de zi c6t si ec. Chivulescu Liliana -
sef FCAI in vederea sustinerii acestuia.

Cu privire la proiectul nr, l inscris pe ordinea de zi, ca urmare a sustinerii proiectului de
hotdr6re in cadrul Sedintei se constat6 cb nu sunt intrebd ri/interpeld ri gi nu se solicite clarificdri pe

marginea acestuia.
Se ia act de raportul favorabil al Comisiei de specialitote nr. 1 din cadrul Consiliului local al

comunel Aninoasa, judel Dambovita.



La solicitarea initiatorului, ce considerd propunerea de mai sus ca fiind legald, necesar5 si
oportunS, in conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/200L a administratiei
publice locale, republicatd cu modificdrile si completdrile ulterioare, se propune adoptarea acestuia, in
forma invederatd.

Se supune la vot proiectul nr. 1in temeiui art.45 alin.2lit. a din Legea nr. 7I5/2OOL - cvorum
necesar: votul majoritSlii consilierilor locali in functie.

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

Se emite:

' HotdrAred nr. 7 privind acoperireo delinitivd a deficitului Sec.tiunii de dezvoltore o
hugetului locql de venituri si cheltuieli ol comunei Aninoasa, judet Damhovild, pe dnul 2018, din
e xcede ntu I dni I or precede nli,

Pregedintele de sedinld constatd cd nu mai sunt intrebdri sau aspecte de discutat, mutlumeste
consilierilor prezenli la dezbaterile gedinlei si nu in ultimul 16nd secretarului comunei, doamnei jr.
loana Raluca Ene, si nemaifiind gi alte probleme de dezbitut pe ordinea de zi, declarS inchisd sedinta.

Coniinutul procesu lu i-ve rbal se completeazd cu cele ale rapoartelor si actelor prezentate in
cadrul $edinlei, precum si cu foaia de pontaj privind participarea la sedintd a consilierilor locali.

Drept pentru care am decurs la incheierea prezentului proces verbal.

PreSedinte

Contrasemneaze,


