PRIIVIARIA COMUNEI CISLATJ
CONTUNA CISLAU
JUDETUL BUZAU
Proces verbal

incheiata astezi 31.07..2017, orele 17.OO cu ocazia sedintei ordinare a
Cons;iliului local al comunei Cislau

Astizi, data de mai sus, prin dispozilia nr. 359 din 2o.or.2orr a.
prirnLaruiui comunei Cisld"u, a fost convocatd" qedinta ordinard, zt
Consiliului local al comunei Cisld.u. La lucrdrile sedinfei ordinare €r
Consiliului local au fost prezenli 12 consilieri locali, din totalul celor 1!!
cons;ilieri din componenla Consiliului local.
La sedinfa participa fard drept de vot, domnul Ing. Marincearr
Simion secretar delegat al comunei Cisldu qi Primarul comunei Cisldu.
Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare a fost adus la cunoqtinfEr
publicd in termenul legal de domnul secretar al comunei.In conformitate:
cu prevederile art.43 din Legea 2I5l2OO1 privin administratia publicer
Iocala alin. (1) Ordineade zi a sedintelor se aproba de consiliul local, la
propunerea celui care, in conditiile art.39, a cerut intrunirea consiliului.
$edinta va avea urmitoarea ordine de ziz

1. Proiect de Hotarare cu privire la aprobarea contu;ui de
executie a bugetului local si venituri proprii pentru Timestrul I si II
anul 2OL7.
2.Proiect de Hotarare privind aprobarea rectificarii
bugetului locala al Comunei Cislau pe anul 2OL7.
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3.Proiect de hotarare privind aprobarea reactualizarii
Nomenclatorului stradal al Comunei Cislau.

4. Proiect

de Hotarare privind modificarea Inventarului

bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Cislau.

5. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor d,ebaza
pentr:u functionarii publici si personalul contractual din cadrul primariei,
aparartul permanent al consiliului local si din senriciile publice din
subordinea Consiliului Local
D-l Fresedinte de sedinta consilier Burghel Constantin : avand in vedere cele
4qpEfilnate mai sus . va supun spre aprobare Ordinea de zi .
ne la vot Ordi
tru ? Toti
prezerLti voteaza ordinea de zi propusa.
Din numarul total de 13 membri ai consiliului local sunt prezentt

12 cc,nsilieri.

Domnul preqedinte de qedin!5. consilier local Burghel Constantin:
Se suLpune aprobd.rii plenului consiliului local procesul verbal al sedinlei

ordirrare din data 30.06.2017. Dupa citirea acestuia in fata domnilor
consiiieri locali , cu mentiunea ca acesta a fost semnat de catre
presr:dintele de sedinta si secretarul delegat al comunei. Supus la vot 12
voturi ,,pentm" si
voturi ,,impotrivd",
0 _ voturi ,,ab!itreri,, din 12
consilieri prezenft,-0in forma prezentatd. Domnul preqedinte de qedinld consilier local Burghel Constantin:
propune inceperea discutdrii proiectelor de pe ordinea -d.e zi
Ei supune

atent;iei domnilor consilieri, respectiv:
1. Proiect de Hotarare cu privire la aprobarea contu;ui de executie
a bugetului local si venituri proprii pentru Tihestrul I si II anal2OL7
Proiectul de hotd"rare a fost supus la vot qi s-a oblinut un
num;d.r de 9 voturi ,,p€rltru,,, _O_ ,,impotrivd,,) , 3 voturi attineri (

Luntraru vasile , coman constantin coman lon)din numdrul de 12
consiLlieri locali prezen\r qi 13 consilieri locali in funclie.
Domnul preqedinte de qedinld consilier local Burghel Constantin:
propune inceperea discutdrii proiectului inscris la punctul 2 de pe

ordinea de zi qi-l-supu,ne atenliei domnilor consilieri, respectiv:
2. Proiect de Hotarare privind aprobarea reclificarii nr 3, a
bugetului locala al Comunei Cislau pe anul ZOLZ.
Proiectul de hotS"rdre a fost supus la vot qi s-a oblinut un numdr
de11 voturi ,,pentru",
,,impotrivd") , 1 vot abtineri ( Luntraru Vasile)

din numdrul de 72 consilieri
-olocali prezenli qi 13 consilieri iocali in

funclie.

Domnul preqedinte de qedin!d consilier local Burghel Constantin:
propune inceperea discutdrii proiectului inscris la punctul 3 de pe

ordinea de zi qi-l supune atenliei domnilor consilieri, respectiv
3 Proiect de hotarare privind aprobarea reactualizarii
Nomenclatorului stradal al Comunei Cislau.
D-l consilier local Coman Constantin arata ca in anexa pentru
modifiLcarea Nomenclatorului stradal sa se faca modificarea ca Strada ,,lntrarea
Scarisrorii ,, apartine de satul Barasti si nu Scarisoara
.

Proiectul de hotdrare a fost supus la vot qi s-a oblinut un
numdLr de 12 voturi ,,pentru',, _O_ ,,impotrivd.,,
Ai _ O _ ,,abfineri,, din
numS,rul de L2 consilieri loca-li prezenli gi 13 consilieri locali in funcfie.
lDomnul preqedinte de qedinfd consilier local Burghel Constantin:
propurne inceperea discutdrii proiectului inscris la punctul 4 de pe
ordinr:a de zi qi-l supune atenfiei domnilor consilieri, respectiv
4.Proiect de Hotarare privind modificarea Inventarului
bunurilor care apartin domeniului public al comunei cislau.
Proiectul de hotdrare a fost supus la vot qi s-a oblinut un
numdr de 12 voturi ,pentru", -o- voturi ,,impotrivd" , voturi abtineri )
din numS"rui de 12 consilieri localr prezenli qi 13 consilieri locali in
funclie.
Domnul pregedinte de gedinfd consilier loca-l Burghel Constantin:
propune inceperea discutdrii proiectului inscris la punctul 5 de pe
ordinea de zi qi-l supune atenfiei domnilor consilieri, respectiv
S.Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor d.e baza pentru
functionarii publici si personalul contractual din cadrul

Primariei, aparatul permanent al Consiliului local si
din senziciitre
publice din subordinea Consiliului Locai
D-l consilier. comal. Ion precizeaza ca este d.
indemnizatiile
pentru Primar si Viceprimar, chiar ar trebui
""ordmari
"., De asemenea
sa fie mai
arata ca nici salariile stabilite la nivelul d,e bazi
f.ntru functionarii publici si
contractuali din cadrul Primariei cisiau nu sant
e'xagerate . Bugetul trebuie sa
fie brine gestionat avand in vedere ca Guvernul
paseaza o parte din raspund.ere
catr'e consiliul local ' De asemenea arata
ca nu se juslifica cheltuielile efectuate
cu Centru de zi ,,Domna Neaga ,,, iar pentru
utilajele care le detine primaria ar
fi util infiintarea unei.Societatl separate
cu buget propriu. De asmenea arata ca
seviciul public de.evidenta populatiei nu este
*i *.
resurse, care
ar putea fi folosite pentru diverse investitiiictivi
"or"uma
la
nivelul
localitatii.
cuantumul
salar:iilor de baza pe^functii propuse este in
regula
Sant prea multe functii in oiganigrama ru.t" nu
se justifica , schema este
,
prea incarcata , se cheltuie multi bani
cu centru d,e zi, cu soferii, si cu cei de la
evidenta populatiei.
D- consilier local Luntraru Vasile arata ca nu este
corect ca Bibliotecarul
sa aiba salariu mai mare fata de un Inspector.
D-l consilier local Pasare Nicolae arata ca nu este
de acord cu cei de la
evide'nta populatiei deoarece nu isi d.esfasoara
activitatea specifica . D-l primar
arataL ca fiecare are si a-lte atributii executa
si alte
ca trbuie sa exist activitate cultura-la la caminele activitati. De asemenea arata
transiporturile efectuate sa incaseze bafli.Arata curturale , iar soferii pentru
."tr de acord cu activitatea
desfasurata in cadrul centrului de zi de la Buda ".
craciunesti,
fiind o activitate
cu irrrplicatii sociale
cu privire la ind^emntzatia pentru consilierii locali toti
cei prezenti propun
sa iie la nivelul de IOo/o din indemnizatia primarului. ,
La punctul div-erse s-a pus in discutie cererea
nr. 3T99l2i.or.2or7 a
d-lui Buga Ion care soricita a"ord*.r unui ajutor
de urgenta in suma de ro0o
lei ne'cesari ficei sa-le pentru cheltuie Ii ocaziona,.
o. intocmirea documenter.or
legale de calatorie pentru a reprezenta localitate
cu ocazia deplasrii la Geneva ,
a Ans'amblului cultural ,rzvorur cristalin
,,. Toti consirierii prezenti au fost de
acord cu alocarea acestei sume.
D- I consilier lo.ca] Tailup stefan arata faptul ca
s-a finaJizat proiectul
,,Ecotravel ,,, proiectul a a\,'Lrt un real succes, s-a vizitat palatul
comunal din
Buzanr, Palamentul Romaniei, inciusiv de
elevii din clstau
Dl consilier iocal Luntraru Vasile :Daca autoturismul
Daster este
proprietatea Primariei acesta sa fie parcat la
sediul institutiei
Proiectul de hotdrare a fost supus la vot qi
s_a oblinut un
numd'r de 9 voturi ,,pentru", -0- voturi
,,impotrivd" , voturi abtineri -3 (
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Secretarul delegat al comunefr Cisliu,
Ing. Marlqcean Simion
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