ROMANIA
JUDETUL BVZAV
CONSILIUL LOCAL CISLAU
TEL: O238/SO1S8O
NR.6289 | 29.rr.2o17

PROCES_VERBAL DE AFTSARE

A minutei gedinlei ordinare din data de

C9.tl.z0.lrz

Secretarul comunei Cisldu, vd. aduce la cunoqtinfd. publicd.
qedinfei ordinard ce a avut loc in data de 29.1,7.20!7,
anexat la p
proces verbal.

Secre

Ing.

PRIMARIA COMT]NEI CISLAU
COMUNA CISLAU
JUDETUL BUZAU
MINUTA

incheiata astdzi 29.11.2017, orele 14.00 cu ocaziasedinlei
ordinare a
Consiliului local al comunei Cislau

Astd.zi, data de mai sus, prin diispozilia nr. sr2/22.rr.2oLT
a
primarului comunei cisld.u, a fost cbnvocatd. gedinla
ordinard.
Consiliului local al comunei cisld"u. l,a lucrd,rile sedinfei ordinare
il
ia.

Consiliului local au fost prezenli 12 consilieri locali, din totalul celor
1ll
consiiieri din componenfa Consiliului local.
La sedinla participd fd"rd drept de vot, domnul Ing. Marincea'
Simion secretar delegat al comunei Cisliu gi primarul comunei Cisld.u.
Proiectrtl ordinii de zi al sedintei ordinare a fost adus la cunoqtinf?i
publicd in termenul legal de domnul sec:retar al comunei.In conformitatt:
cu prevederile art.43 din Legea 21512001 privin administratia publicer
locala alin. (1) ordinead'e zi a sedintelor seLproba de consiliul
local, lei
propunerea celui care, in conditiile art.39, a cerut intrunirea
consiliului.

$edinfa va avea urmitoarea ordi:ne de zI
1' Proiect de hotarare cu
Cislau , judetul Buzau .

privire la "Amenajamentul Pastoral , comuna.

2' Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de
functii pentru nparatul de specialitate al Piimarului, functii publice
si functii
contractuale, co,muna Cislau judetul Buzau.
3' Proiiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de
organizare si
functionare a consiliurui Local al comunei cisrlau jrirletul Buzau
,
4' Proiect de hotarare privind aprobarea raportului asupra activitatii
desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav
pe semestrul II
anul 2017.
5' Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executile
bugetara pe
trimestrul III anul 2017.
6. Pr'iect de hotarare privind aprobarea rectificarii nr. 9
a bugetului
local al comunei cislau si a listei de investitiipe anul2017
7' Proiect de hotarare privid implementarea proiectului ,,Dotare cu
echipamente IT& in scopul eficientizarii actulul administrativ
in comuna Cislau
8' Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art. nr
4 din
HCL 15/30.05.2017.
9. prorect de hotarare privrnd atestarea apartenentefl ra
domeniul pri'at al comunei cislair a supralietei de teren situat fln

extravilanul localltatii Cislau

.

D-l presedinte de sedinLta consilier Iorgulescu Florin avand
in vedere cele mentionate mai sus , va supun spre aprobaie Ordin ea de zi .
Se supune la vot ordinea de zi propusa . cine este pentru ?
Toti consilierii prezenti voteaza ordinea dle zipropusa.
Din n.umarul total de 13 membri ai consiliului loca-l sunt prezenti
12 consilieri.

Domnul pregedinte de qedinfd consilier local Iorgu.lescu Flori.n
supune aprobdrii plenuiui consiliului local procesul verbal al sedinlei
ordinare din data 24.IO.2O77. Dupa citirea acestuia in fata domnil<lr
consilieri lor:ali , cu mentiunea ca acesta a fost semnat de catr:e
presedintele de sedinta si secretarul de.Legat al comunei. SuLpus la vot 12
voturi ,,pentru" gi _O_ voturi ,,impotrivil,,, _ O _ voturi ,,ab1ineri,, din 12
consilieri prezenli, in forma prezentatd.
Domnrtl preqedinte de gedinfd consilier local Iorgrulescu Florin
propune inceperea discutdrii proiectelor de pe ordinea d,e zi qi supune
atenfiei domnilor consilieri, respectiv.
1. Proiect de hotarare cu privire la 6(Amenajamentul Pastoral comuna
,

Cislau , judetull Buzau

Proiectul de hotdrare a for;t supus la vot gi s-a obfinut u.n
numd"r de 112 voturi ,,pentru",
,,irnpotrivd" , 0 voturi abtineri di:n
numd'rul de 12 consilieri locali prezenli
-o_ rpi 13 consilieri locali in funcfie.
Domnul preqedinte de qedinld consilier local Iorgulescu Florin propune
inceperea discutdrii proiectului inscris la punctul 2 de pe ordine a de zzi
gi-l supune atenfiei domnilor consilieri, r:espectiv:
2. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de
functii pentru aparatul de specialitate al P;rimarului, functii publice si functiii

contractuale, comuna Cislau ,judetul Buzau.

Proiectul de hotd.rare a fost supus la vot qi s-a. obfinut un
numdr de 121 voturi ,,pentru", _0_ ,,inrpotrivd" , o voturi abtineri din
num5-rul de 12 consilieri loca-li prezenli qri 13 consilieri locali in funcfie.
Dom.nul preqedinte de qectinld consilier local Burghel
Constantin propune inceperea discutdrii proiectului inscris la punctul l)

de pe ordinea de zi qi-l supune atenfiei domnilor consilieri, respectiv,
3. Pro'iect de hotarare privind aprob:lrea Regulamentului de oiganizare si
functionare a consiliului Local ar comunei cislau , judetul Buzau

Proiectul de hotdrare a fost supus la vot qi s-ei obfinut urr
numd.r de 72 voturi ,,pentru", _0_ ,impotrivd." , 0 voturi abtineri dir:L
numd-rul de 1;3 consilieri locali prezen\i qi 13 consilieri locali in funcfie.

Domnul preqedinte de qe,cinld consilier local

BurgheJ.

Constantin: propune inceperea discutdrii proiectului inscris la punctul
de pe ordinea de zi qi-l supune atenfiei domnilor consilieri, respictiv,

4.

4' Proiect de hotarare privind aprobarea raportului asupra activitatii
desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav
pe semestrul II

anul20l7.

Proiectul de hotd"rare a forst supus la vot qi s-a obfinut un
num5.r de L2 voturi ,,pentru,,, _0_ ,,impotrivd.,, Si _ 0
,,abfineri,, din
numd"r-ul de L2 consilieri locali prezenli gi 13 consilieri tocal in funcfie.
Domnul preqedinte de Eedinfd consilier local Burghr:l
Constantin: propune inceperea discutdrii proiectului inscris la punctul 5
de pe ordineet de zi qi-l supune atenliei domnilor consilieri, respictiv,
5. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pre
trimestrul III anul 2017.
Proiectul de hotdrAre a fost supus la vot qi s-a obfinut un numdr de
L2 voturi ,,pentru", -0- voturi ,,impotrivd." , voturi abtineri -0-, di:n
numdrul de 1.2 consilieri locali prezenli qi 13 consilieri locali in funclie.
Domnul preqedinte de qedinfd consilier local Burghel
Constantin: propune inceperea discutd.rii proiectului inscris la punctul 15
de pe ordinea de zi qi-l supune atenfiei clomnilor consilieri, respectiv
6. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii nr. 9 a bugetuluri

local al comunei cislau si a listei de investitii pe anul2017

Proiectul de hotS"rAre a fost supus la vot qi s-a obfinut un numdr de 112
voturi ,,pentnl", -0- voturi ,,impotrivd," , voturi abtineri- o-, din numd.rul
de 12 consilieri loca,li prezenli qi 13 consilieri locali in functie.
Domnul preqedinte de qedinld consilier local Burghel
Constantin: propune inceperea discutdri.i proiectului inscris la punctul lz
de pe ordinea de zi qi-l supune atenfiei domnilor consilieri, respectiv

7.

Proiect de hotarare privid implementarea proiectului
,,Dotare cu echipamentg
IT& in scopul eficientizarii actului admirnistrativ in comuna Cislau

Proiectul de hotd.rAre a fost supus la vor[ qi s-a obfinut un numdr d,e L2l,
voturi ,,pentru", -0- voturi ,,impotrivd." , voturi abtineri -0-, din numdrul
de 12 consilie:ri locali prezenli gi 13 consiilieri locali in funcfie.

Domnul preqedinte de qedinfa consilier local

BurgheJl

Constantin: p:ropune inceperea discutd,rii proiectului inscris la punctul g;
de pe ordinea de zi qi-l supune atenliei domnilor consilieri, respectiv
8. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea u.t. n" 4 din

HCL 15/30.0s.20r7.

Proiectul de hotd,rare a fost supus ra vot qi s-a obfinut un numd r d,e 12
voturi ,,pentru", -0- voturi ,,impotrivd." , voturi abtineri- o-, din numdrul
de L2 consilieri locali prezenli qi 13 consilieri locali in funcfie.
Domnul preqedinte de qerdinld consilier locar Burghel
Constantin: propune inceperea discutdrii proiectului inscris 1a punctul g
de pe ordinea de zi qi-l supune atenfiei domnilor consilieri, respictiv
9

g' proiect de hotarare
domeniul pri'at gl com'ne; c*Li,privind atestarea apartenentei
a su,prafetei de teren situat
extravilanul localitatii Cislau .
in'a
Proiectur de hotd.rare a fost supus
la..,rot qi s_a obflnut un numd
voturi ,,pentru", -0-,voturi
r de 12
,impiirivd,, , voiuii
0_, din numdrul
de 12 consirieri rocari pr.r."ii--si
"iiirr".i_
13 consilr..il"""ri
in funcfie.
-llnsitier
Domnul preqedinte de
sgai"ga
local Burghel
,
constantin: propu.ne inceperea discutaiii
prlie.tlritri
inscris
la punctuJ g
de pe ordinea de zi qi-l supune
atenfiei domnilor consilieri, respectiv g

Drept pentru care s-a incrheiat prezentul
proces verbar
(doud) exemplare, spre cele legale.

Secretarul
fng. Marrincean

nei Cisliu,

in

2

