PRIMARIA COMUNEI CISLAU
COMUNA CISLAU
JUDETUL BAZ1\U
MINUTA
a
incheiata astdzi 20.12..2017, orele 14.00 cu ocazia sedin(ei ordinare
Consiliului local al comunei Cislau

prin dispozifia nr. 53O/L2.12.2OI7

a
primarului comunei cisldu, a fost convocatS, qedinfa ordinard' a
consiliului local al comunei cisld.u. La lucrS.rile sedinfei ordinare13a
Consiliului local au fost prezenli 13 consilieri locali, din totalul celor
consilieri din componenfa Consiliului local'
La sedinfa participn rira drept de vot, domnul Ing. Marincean
Simion secretar dilegat al comunei Cisld.u qi Primarul comunei CislSu'
proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare a fost adus la cunoqtinfd"
public5. in termenul legal de domnul secretar al comunei'In conformitate
i:u prevederile art.43 dir, L"g"a 21512O01 privin administratia publica
la
locala arin. (1) ordinea d.e zi a sedintelor se aproba de consiliul local,
consiliului'
propunerea celui care, in conditiile art.39, a cerut intrunirea

Astd.zi, d.ata de mai sus,

$edinfa va avea urmitoarea ordine de zl:.
l.Proiect de hotarare privind otganizatea si desfasurarea serbarilor
osi
,
'Colindele Cislaului 'pentru elevii din cadrul
anuale pomul de Craciun
Institutiilor scolare din comuna Cislau, judetul Buzau .
2. proiect de hotarare privind aprobarea lucrarilor de interes local ce
vor fi executate in anul 2018.
si
3. Proiect de hotarare Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale
speciale pentru anul 201 8.

4.Proiect de hotarare Privind organizatea , gestionarea' exploatarea ,
a U'A'T'
finantarea si controlul functionarii serviciului public de salubritate
Cislau, judetul Buzau .
5. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L NR 38/29 'tl'2017
pentru
6. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
perioada Ianuarie - Martie 2018.
gimnaziala
7. Proiect de hotarare privind modernizare si dotare scoala
gradinite din
Satul Cislau si Satul Scarisoara, si construire sediu nou a unei
satul Scarisoara , comuna Cislau , judetul Buzau

D-l presedinte de sedinta consilier Iorgulescu Florin avand
in vedere cele mentionate mai sus , va supun spre aprobare Ordinea de zl .
Se supune la vot Ordinea de zi propusa . Cine este pentru ?
l'oti consilierii prezenti voteaza ordinea de zi propusa.
Din numarul total de 13 membri ai consiliului local sunt prezenti
13 consilieri.
Domnul preqedinte de gedinfd" consilier local Iorgulescu Florin
supune aprob6.rii plenului consiliului local procesul verbal zrl sedintei
ordinare din data 29.1L.2OL7. Dupa citirea acestuia in fata domnilor
consilieri locali , cu mentiunea ca acesta a fost semnat de catre
presedintele de sedinta si secretarul delegat al comunei. Supus la vot, 13
voturi ,,pentru" Si _0_ voturi ,,impotrivd", _ 0 _ voturi ,,ab!ineri" din 13
consilieri prezenfi, in forma prezentatd..
Domnul preqedinte de qedin!6 consilier local Iorgulescu Florin
propune inceperea discutd.rii proiectelor de pe ordinea de zi qi supune
atenfiei domnilor consilieri, respectiv.
l.Proiect de hotarare privind organizarea si desfasurarea serbarilor
anuale ' Pomul de Craciun 'si 'Colindele Cislaului 'pentru elevii din cadrul
Institutiilor scolare din comuna Cislau , judetul Buzau
Proiectul de hotdrAre a fost supus la vot qi s-a obfinut un
numd.r de 13 voturi ,,pentru", _0_ ,,impotriv6" , 0 voturi abtineri din
numd.rul de 13 consilieri locali prezenlt qi 13 consilieri locali in funcfie.
Domnul preqedinte de qedinfd" consilier local Iorgulescu Florin propune
inceperea discutdrii proiectului inscris ia punctul 2 de pe ordinea de zi
qi-l supune atenfiei domnilor consilieri, respectiv:

2. Proiect de hotarare privind aprobarea lucrarilor de interes local
vor fi executate in anul 2018.

ce

Proiectul de hot5.r6:re a fost supus la vot qi s-a obfinut un
numd"r de L2 voturi ,,pentru", _O_ ,,impotrivd." , 1 voturi abtineri
(Luntraru Vasile ) din numdrul de 13 consilieri locali prezenfi qi 13
consilieri locali in functie.
Domnul preqedinte de qedinld. consilier local Iorgulescu Florin
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 impozitelor si taxelor locale si
speciale pentru anul 2018.

Proiectul de hot5.r6,re a fost supus la vot gi s-a obfinut un
numdr de 13 voturi ,,pentru", _0_ ,,impotriv5." , 0 voturi abt.ineri din
numd.rul de 13 consilieri locali prezenli qi 13 consilieri locali in funcfie.

Domnul preqedinte de qedin!5. consilier local Iorgulescu Florin
propune inceperea discutdrii proiectului inscris la punctul 4 de pe
ttditt"" de zi qi-l supune aten{iei domnilor consilieri, respectiv,
4.Proiect de hotarare privind organizarea , gestionarea, exploatarea ,
finantarea si controlul functionarii serviciului public de salubrilate a U.A.T.
Cislau, judetul Buzau .
Proiectul de hotdr6.re a fost supus la vot qi s-a obfinut un
,,abfineri"
numd"r de 12 voturi ,,pentru", -O- ,,impotriv6" qi - 1
prezenli
locali
13
consilieri
de
Ei 13
num6.rul
(Luntraru Vasile ) din
consilieri locali in funclie.
Domnul preqedinte de qedinfd consilier local Iorgulescu
Florin propune inceperea discutS.rii proiectului inscris la punctul 5 de
pe ordine a d,e zi qi-l supune atenfiei domnilor consilieri, respect'iv,
S. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L NR 38/29.tL.2017
.
Proiectul de hotdrAre a fost supus la vot qi s-a obfinut un numS'r de
13 voturi ,,pentru", -0- voturi ,,impotrivd." , voturi abtineri -0-, din
numd,rul de 13 consilieri locali prezenli qi 13 consilieri locali in. funcfie.
Domnul preqedinte de qedin!6 consilier local lorgulescu
Florin propune inceperea discutd"rii proiectului inscris la punctul 6 de
pe ordine a d,e zi qi-l supune atenfiei domnilor consilieri, respectiv
6. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru
perioada Ianuarie - Martie 2018.

Proiectul de hotd.r6.re a fost supus la vot qi s-a obfinut un numdr
de 13 voturi ,,pentru", -0- voturi ,,impotriv5." , voturi abtineri- 0-, din
numd.rul de l3 consilieri locali prezenli qi 13 consilieri locali in funcfie.
Domnul preqedinte de qedin!5. consilier local Iorgulescu. propune
inceperea discutarii proiectului inscris la punctul 7 de pe orclinea de zi
Ei-l supune aten{iei domnilor consilieri, respectiv
7. Proiect de hotarare privind modernizare si dotare Scoala 2;imnaziala
Satul Cislau si Satul Scarisoara , si construire sediu nou a unei gradinite din
satul Scarisoara , comuna Cislau , judetul Buzau
Proiectul de hotS.rare a fost supus la vot qi s-a oblinut un numd.r de 13
voturi ,,pentm,,, -o- voturi ,,impotriv6" , voturi abtineri -0-, din numS.rul
cle 13 consilieri locali prezenli qi 13 consilieri locali in funcfie.
Drept penru care s-a incheiat prezentul proces verbal in 2
(doua) exemplare, spre cele legale'

Secretarul delegat al comunei Cisliu'
Ing. Marincean Simion

