PRIMARIA COMUNEI CISLAU
COMUNA CISLAU
JUDETUL BUZAU
PROCES VERBAL
incheiata astdzi 27.O9.2O17.2017, orele 17.00 cu ocazia sedintei extraordinare a
Consiliului local al comunei Cislau

mai sus, prin dispozilia nr. 4I7 122.A9 2017 a
primarului comunei Cisldu, a fost convocatS. qedinfa extraordinard, a
Consiliului local al comunei Cisldu. La lucrdrile sedinlei ordinare a
Ast5"zi, data de

Consiliului local au fost prezen\i 13 consilieri locali, din totalul celor 13
consilieri din componenla Consiliului local.
La sedinfa participd tdrd drept de vot, domnul Ing. Marincean
Simion secretar delegat al comunei Cisld"u qi Primarul comLunei Cisl5.u.
Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare a fost adus la cunoqtinld
publicS. in termenul legal de domnul secretar al comunei.In conformitate
cu prevederile art.43 din Legea 2l5l2OO1 privin administratia publica
locala a-lin. (1) Ordinea de zi a sedintelor se aproba de consiliul local, la
propunerea celui care, in conditiile art.39, a cerut intrunirea consiliului.
$edtnfa \la avea urmitoarea ordine de zi:

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

nr 6 l

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a
functiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului Comune,i Cislau
judetul Buzau , pentru anul 2018.

,

3. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru
perioada Octombrie - Decembrie 2017.
4. Proiect de hotarare privind primirea comunei Vilcelele si comunei
Bozioru in calitate de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,
Buzau 2008 ,,si aprobarea modificarilor in mod corespunzator a Actului
Constitutiv si Statutului Asociatiei
5. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentAn{ al
Consiliului Local al comunei Cisliu in comisia de Evaluare gi Asigunare a Calitlfii
invl{imAntului de la nivelul unitfl{ilor de invltlm0nt din comunu CislIu, si a doi
reprezentanti ai Consiliului Local Cislau pentru constituirea Consiliuluri de
Administartie a Scolii Gimnaziale cislau pentru anul scolar 2017-2a18
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D- I Primar , la punctul -diverse - precizeaza faptu
de ajutoare de urgente dupa cum urmeaza;
-D-na profesoara Sandu Neluta solicita un ajutor
T Marius , elev in clasa a VI-a pentrurezuitate deosebi
judeteana a Concursului Nationa-l de Biologie ,,C
obtinand Premiul I , suma de 2OO lei pintru
microscop.
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-Doamna Banica Cristina beneficiara de ajutor social solicita un
in suma de 1000 lei necesari
tru o interventie
chirurgicala
- Domnul Dascalu Gheorghe beneficiar de ajut social solicita un
sprijin financiar de 300 lei pentru a se interna in spit fiind bolnav.
- Doamna Smaranda Maria beneficiara de ajutor social in varsta de
90 ani , locuind intr- o cladire deteriorata fara u ilitati a.pa, curent
solicita sprijin pentru ingrijire si reparatii la locuinta
Supuse la vot aceste solicitari au fost votate de
tre toti consilierii
intrunind un numar de 13 voturi pentru
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