PRIMARIA COMUNEI CISLAU
COI'/IUNA CISLAU
JUD,ETUL BUZAIJ
MINUTA

incheiata astdzi 23.08.2017, orele 15,00 cu ocazia sedinlei ordinare a
Consiliului local al comunei Cislau

Astazi, data de mai sus, prin dispozi\ia nr.391 18.08. 2Ol7 a
prirnaruiui comunei Cislau, a fost convocatd. qedinfa ordinarS. a
Cor:Lsiliului local al comunei Cisld.u. La lucrd.rile sedinfei ordinare a
CorLsiliului local au fost prezenli 13 c,cnsilieri locali, dirL totalul celor 13
consilieri din componenla Consiliului local.
La sedinfa participd tdr6 drepl" de vot, domnul Ing. Marincean
SimLion secretar delegat al comunei CislS-u qi Primarul comunei Cisl5.u.
Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare a fost adlus la cunoqtinld
publicS. in termenul legal de domnul secretar al comunei.In conformitate
cu prevederile art.43 din J-egea 2I5l2OO1 privin administratia publica
loceila alin. (1) Ordineacle zt a sedintelor se aproba de r:onsiliul local, la
propunerea celui care, in conditiile art 39, a cerut intrunirea consiliului'

$edinfa va avea urmitoarea ordine de ziz
I . Proiect de hotarare privindr Proiectul de hotirare privind aprobarea
solicitdrii prelungirii scrisorii de garan{ie din partea Fondului Nalional de Garantare a
Creclitelor pentru Intreprinderi Mici gi Mijlocii-SA pentru proiectul integrat finanlat prin
Mdsura 413.322 al comunei Cislau - "Renoriarea cdminului cultural din satul Cisl6u,
jude{ul Buzdu"

2. Proiect de hotarare privind aprobarea organLzariii Serbarii anual.e
ulegendele Cislauluio, eclitia a XII-a 2CrI7
3. Proiect de hotarare privind mc,dificarea Inventaruluii bunurilor care

aparlin domeniului public al comunei Cisliiu, judelul Buzdu .

4. Proiect de hotarare privind m,cdificarea

InventaruluLi bunurilor care

aparlin domeniului public al comunei Cisliiu, judelul Buzdu
5 . Proiect de hotarare privind implementarea proiectului ,,Asfaltare
,Jrumuri locale in comuna Cislau , iudetul E\vzau".

in
presedinte de sedinta consilier Burghel Constantin : avand
ordinea de zi .
vedere cele mentionate mai sus , va supun spre aprobare
? Toti consilierii
Se supune la vot ordinea de zi' propusa . cine este pentru
prezenti voteazaordinea de zi propusa'

D-l

Din numarul total de 13 membri ai consiliului local sunt prezenti
13 r:onsilieri.
Domnul preqedinte de qedinfS' consilier local Burghel Constantin:
al sedin!.ei
Se supune aprob5.rii plenului consiliului local procesul verbal
ordinare din data 31.O7 .2017 . Dupa citirea acestuia in fata domniior
consilieri locali , cu mentiunea ca acesta a fost semnat de catre
13
presedintele de sedinta si secretarul delegat al comunei. SuPus la vot
0 voturi ,,ab!ineri" din 13
votr-rri ,,pentru" Si -0- voturi ,,impotrivd",
- con.silieri prezen i, in forma prezentatd"
Domnul preqedinte de qedinla consilier local Burghel constantin:
gi supune
propune inceperea discutdrii proiectelor de pe ordinea de zi
atenliei domnilor consilieri, respectiv'
1. Proiect de hotarare privind Proiectul de hotirare privind
partea Fondului Na{ional
aprobarea solicitirii prelungirii scrisorii de garan(ie din
pentru proiectul
qi
de Garantare a Crediielor pentru Intreprinderi Mici Mijlocii-SA
c5minului
integrat finan{at prin Mlsu ra 413.322 al comunei cisllu - "Renovarea
cultural din satul Cisliu, jude{ul Buziu"
Proiectul de hotS.rare a fost supus la vot qi s-a oblinut un
,,impotriv5." , o voturi abtineri din
numd.r de 13 voturi ,pentru",
-o- qi 13 consilieri l,cali in funclie'
numdrul de 13 consiliiri locali prezenli
Constantin:
bo-nrt preQedinte de Eedinla consilier local Burghel
pe
inceperea discuierii proiectului inscris 1a punctul 2 de
propune
^or,lirreu"
d.e zi qi-l supune atenliei domnilor consilieri, respectiv:
aprobarea organrzarii Serbarii anuale
ulegendele Cislauluio, editia a XII-a 2Ol7
2. Proiect de hotarare privind

Proiectul de hotS,rare a fost supus la vot qi s-a oblinut un
(Voicu
numAr de 8 voturi,,pentru", -o_ ,,impotrivd" , 5 voturi abtineri

Coman
Claudiu, Coman ior, Luntraru Vasile, Pasare Nicolae,
constantin) din numd.rul de 13 consilieri locali prezen\i qi 13 consilieri

locali in funclie.

Burghel
Domnul preqed.inte de Eedin!6 consilier localpunctul
3

constantin propun" i.r".p..ea discutS.rii proiectului inscris la
respectiv,
de pe ord.inea d,e zi qi-l supune atenliei domnilor consilieri,
care
3. proiect de hotarare privind modificarea Inventarului bunurilor
aparlin domeniului public al comunei Cislau, judelul Buzau

Proiectuldehotd.rAreafostSupuslavotqis-aoblinutun
, 5 voturi abtineri (voicu
-o-,,impotrivd"
Vasile, Pasare Nicolae, Coman
Claudiu, Coman ion, Luntraru

numar de 8 voturi,,pentru",

Constantin) din numd.rul de 13 consilieri locali prezenli qi 13 consilieri
locali in funclie.
Domnul preqedinte de Eedin{d consilier local Burghel
Constantin: propune inceperea discutd.rii proiectului inscris la punctul 4
de pe ordinea de zi qi-l supune atenfiei domnilor consilieri, respectiv,
4. Proiect de hotarare privind modificarea Inventarului bunurilor care
apafiin domeniului public al comunei Cisl6u, judelul Buzdu

Proiectul de hotd.rAre a fost supus la vot qi s-a obfinut un
1
numd.r de L2 voturi ,,peotru", -0- ,,impotrivd." qi
,,abtineri"
qi 13
(Luntraru Vasile ) din numdrul de 13 consilieri locali prezenfi
consilieri locali in functie.
Domnul preqedinte de qedinfd consilier local Burghel
Constantin: propune inceperea discut5rii proiectului inscris la punctul 5
de pe ordinea de zi qi-l supune atenliei domnilor consilieri, respectiv,
5. Proiect de hotarare privind implementarea proiectului ,,Asfaltare drumuri
locale in comuna Cislau , judetul Eluzau.

Proiectul de hotdrAre a fost supus la vot si s-a obfinut un num5.r de
12 voturi ,,pentru", -O- voturi ,,impotrivei.;,'.6tfuii) p^tineri -1 ( Luntraru
13 consilieri locali
Vasile), din num5.rul de 13 consilieri lqq4B.i?@{TF
,a
,1,
in funcfie.
|
roces verbal in 2
Drept pentru care s-a i
(doud) exemplare, spre cele legale.
Preged

Consilier locall
Secretarul delegat al comunei Cisliu,
Ing. Marincean Simion

