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PROCES-VERBAL DE AFISARE
Aminuteigedinfeiordinare/extraordinaredindatade2T.og.2oLT

SecretarulcomuneiCisld'u,vAa.lucelacunoqtinlipublic5.minuta

qedinleiextraordinard.ceaavutloc:indatad,e27,o9.2oI7,anexatla
prezentul Proces verbal'

PRIMARIA COMUNEI CISLAU
COMUNA CISLAU
JUDETUL BUZAU

MINUTA
extraordinare a
incheiata astizi 27.0g.20j7.2017, orele 17.00 cu ocazia sedinlei
Consiliului local al cornunei Cislau

mai SuS, prin dispozi|ta nr. 4t7 122.09 2o|7 a
a
primarului comunei cisldu, a fost cor:.vocatd qedinla extraordinasd'
a
ordinare
Consiliului local al comunei Cisl5.u' [,a lucr5'rile sedinfei
Astdzi, data de

celor
Consiliului local au fost prezen\t' 13 consilieri locali, din totalul
consilieri din componenfa Consiliului local'

13

Lasedinlaparticipefaradrept.levot,domnullng.Marincean
cisld-u'

comunei
la cunoqtin!!'
adus
Proiectul ordinii
conformitate
comunei'In
publicd in termenul legal de domnul sec:retar al
pubiica
cu prevederile art.43 din Legea 21512)01 privin administratia local' la
locala alin. (1) Ordinead,e zi a sedintelc,r se aproba de consiliul
propunerea celui care, in conditiile art.39, a cerut intrunirea consiliului'

cisliiu qi Primarul
u.l
"orr,rr.rei
ordinare a fost
sedintei
d.e zi al

simion secretar delegat

$edinta

\xa avea

urmitoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare cu privire la necesitatea rectificarii
pe anul 2017
Bugetului local al comunei cislau si a listei de investitii

nr 6

a

privind aprobarea Planului de ocupare a
Cislau
'
functiilor publice pentru aparatul de specialit:rte al primarului Comunei
2018'
anul
judetul Buzau , P€ntru
2. Proiect de hotarare

sedinta pentru
3. Proiect de hotarare privind alegrlrea presedintelui de
perioada Octombrie - Decembrie 2017 '
si comunei
4. Proiect de hotarare privind primirea comunei Vilcelele
Bozioru in calitate de membru al Asociatit:i de Dezvoltare Intercomunitara "
a Actului
Buzau 2008 o,si aprobarea modificarilor in mod corespunzator
Constitutiv si Statutului Asociatiei
ai
5. Proiect de hotarare privind desemnarea a doi reprezentan{i
Caliti{ii
a
qi
Asigurare
Evaluare
Consiliului Local al comunei Cisliu in comisi:r de
Cisldu
comuna
de la nivelul uniti{ilor de invritimffnt din

it*eta-a"tului

D-l presedinte de sedinta consilier Burghel Constantin : avand in

Ordinea de zi '
vedere cele mentionate mai sus , va supul Spre aprobare
pentru ?
Se supune la vot ordinea de zi propusa . cine este
Toti consilierii prezenti voteaza ordinea cle zi propusa.

ptezenlr
Din numarul total de 13 membri ril consiliului local sunt
13 consilieri.

constantin:
Domnul preqed.inte de qedinfd" con silier local Burghel al sedinlei
procesul verbal
Se supune aproud.iii plenului consiliului local
fata domnilor
ordinare din data gLoT.2OI7. Dupa citirea acestuia in
de catre
consilieri locali , cu mentiunea ca acesta a fost semnat la vot 13
presedintele de sedinta si secretarul delegat al comunei' Supus
din 13
O voturi
voturi ,,pentru" Si -O- voturi ,,impotrivd",
"ablineri"
consilieri prezenfi, in forma prezentata'
local Burghel constantin:
gedin!5.
corrsilier
Domnul preqedinte de
pe
ordinea de zi qi supune
propune inceperea discutS"rii proiectelor de
.t".t1l.i domnilor consilieri, respectiv'
6
1. Proiect de hotarare cu privire la necesitatea rectificarii nr
^
pe anul2017
Bugetului local al comunei Cislau si a listei de investitii

ProiectuldehotS'rareafos|supuslavotqis-aoblinutun
din

,,impotrivf' '- 1- voturi abtineri
numd"r d,e L2 voturi ,,pentru",
-O- rii f g consilieri locali in func{ie'
numdrul de 1O consilieri locali pr.".i7i
Domnul preqedinte de qedinld" consilier local Burghel constantin:
propune inceperea discutd.rii proiectului inscris la punctul
frdinea de zi Ei-t supune atenliei domnilcr consilieri, respectiv:

2 de pe

2.ProiectdehotarareprivindaprobareaPlanu|uideocuparea
Cislau
'
functiilor publice pentru aparatul de specialiia,te al primarului Comunei
judetul Buzau , Pentru anul 2018'

proiectul de hotd,rAre a fost supus la vot qi s-a obfinut un
,,irnpolrivd" ' O voturi abtineri din
numAr de 13 voturi ,,pentru",
-O- 9i 13 consilieri locali in funcfie'
numArul de 13 consilieri locali prezenli

DomnulpregedintedeqerlinlAconsilierlocalBurghel
la punctul 3

Constantin propun. irr".p.tea discutdr'i proiectului inscris
respectiv'
de pe ordinel d,e zi qi-l supune atenliei clomnilor consilieri,

sedinta pentru
3. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de
perioada Octombrie - Decembrie 2017 '

proiectul de hotd.rAre a fost supus la vot qi s-a oblinut un
5 - ,,impotrivd'" ( Voicu Claudiu' Coman
numd"r de 8 voturi ,,pentru",
- Nfuotaei, Coman Constantin) O voturi
Ion, Luntraru Vasile, Pasare
locali
abtineri din num5rul d.e 18 consilieri local,i prezen\i qi 13 consilieri
in funcfie.
Domnulpreqedintedeqedinfd.consilierlocalBurghel
la punctul 4
Constantin: propune inceperea discutS'rii proiectului inscris
respectiv'
de pe ordinea d.e zi qi-l supune atenliei domnilor consilieri,

4.ProiectdehotarareprivindprimireacomuneiVilcelelesicomunei

de Dezvoltare Intercomunitara
Bozioru in calitate de membru al Asociatiei
in rnod corespunzator a Actului
Buzau 200g ,,si uf.onu."u modificarilor
Constitutiv si Statutului Asociatiei

"

Proiectuldehotd'rAreafosl:supuslavotEis-aoblinutun
din
0
"ablineri"
num5.r de 13 voturi ,,pentru", -0 ,,impotriva" $1 - locali
in funcfie'
S consilieri numd-rul de 13 consilieri locali prruitt ii f
Burghel
Domnul preqedinte de qiainla consilier local
proiectului inscris la punctui
constantin: propune inceperea discutd-rii
domnilor consiiieri' respectiv'
de pe ordinea de zi qi-l supune atenfiei

5

.5.Proiectdehotarareprivinddesetnnareaadoireprezentan{ia]
de Evaluare qi Asigurare a caliti{ii
consiliului Local al comunei cisl[u in comisia
din comuna cisldu
invi{lmantului de la nivelul uniti(ilor de invitimint
Proiectuldehotd.rAreafostSupus[avo_tqis-aoblinutunnumS.rde
Coman Ion'

puntraru Vasile'
8 voturi ,,pentru", -5- voturi "impolriv-""
'
-0 -'
pasare Nicolae, Coman Constantin , VoLcu blaudiu ) voturi.-abtineri
in
locali
13 consilieri
din numd.rul de i3 consilieri locali ptezenlt Ei
funcfie'
prezentain 2 (doud) exemplare,
Drept pentru care s-a incheiilt

spre cele legale'

