ROMANIA
JUDETULBrVZLV
CONSILIUL LOCAL CISLAU
TEL: 0238/5O158O
NR-785/ 15.O2.2018

PROCES-VERBAL DE AFI$ARE

A minutei qedinlei ordinare/extraordinare din data de L4.O2.2O18

publicd mlnuta
Secretarul comunei Cis16u, vd' aduce la cunoEtinfa'
la prezentul
gedinfei ordinarS- ce a avut loc in data d,e I4.o2.2O18, anexat
proces verbal.
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PRIMARIA COMUNEI CISLAU
COMUNA CISLAU
JUDETUL BIJZAU

MINUTA SEDINTEI
sedin[ei ordinare a
incheiata astdzi 14.02.2018 orele 14.00 cu ocazia
Consiliului local al comunei Cislau

Astdzi,datademaiSuS,prindispozifianr.SS.aT.o2,2oISa
qedinla ordinara a
primarului comunei cisld.u, a fost convocatS.
sedinlei ordinare a
consiliului local al comunei cisl5"u. La lucr5'rile
celor 13
din totalul
consiliului local au fost prezen\t 13 consilieri iocali,
consilieri din componenfa Consiliului local'

Lased'infaparticipeferadreptdevol'.domnullng'Marincean
comunei Cisld'u'
qi
Simion secretar delegat al comunei iislau Primarul

Proiectulordiniid'ezialsedinteiordinareafostaduslacunoqtinfd.
comunei'lrr conformitate
publica in termenul legal de domnul secretar al
privin administratia publica
cu prevederite art.43 din L.g" i zts 12o01
aproba de consiliul local' la
locala alin. (1) ordinea d.e zi a sedintelor se
intrunirea consiliului'
propunerea cetui care, in conditiile art.39, a cerut
de zi:
$edin(a va avea urmitoarea ordine
de executie a bugetului local
1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului
pe trimestrul IV anul 2017

local al comunei
Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului
pentru anul2018
Si a listei de investi{ii

2.

cisliu

3.ProiectdehotarareprivindorganizareasifunctionareaS.C.
SALUBRITATE ECOLOGICA CISLAU S.R.L'
in vedere cele
D-l presedinte de sedinta consilier coman constantinavand
Ordinea de zi '
mentionate mai sus , va supun spre aprobare
'Ioti consilierii
cine este pentru ?
Se supune la vot ordinea de zi propusa .
prezenti voteaza ordinea de zi propusa'
sunt Prezentt
Din numarul total de 13 membri ai consiliului local

13 consilieri.

constantin
Domnul preqedinte de qedin!6 consilier local cornan
al sedinlei
verbal
consiiiului local procesul
supune aprobdrii flenutui
^s0.01.2018.
Dupa citirea acestuia in fata domnilor
ordinare din data
semnat de catre
consilieri locali , cu mentiunea ca acesta a fost supus la vot' 13
presedintele de sedinta si secretarul d'elegat al comunei'
din 13
voturi ,,pentru" Ai -0-- voturi ,,impotrivd'\ - O - voturi "abfineri"
consilieri prezenft, in forma prezentata'

Domnul pregedinte de qedinfd consilier local Comern Constantin
propune inceperea discutd,rii proiectelor de pe ordinea de: zi qi supune
atenliei domnilor consilieri, respectiv.

.

1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie:l bugetului local pe
trimestrul IV anul2017

Proiectul de hotd.rAre a fost supus la vot qi s-a ob{inut un numd.r
de 10 voturi ,,pentru", _0_ ,,impotrivd" , 3 voturi abtirreri (Luntraru
Vasile , , Coman Constantin , Coman Ion ) din numdml de 13 consilieri
locali prezen\r qi 13 consilieri locali in funcfie.
Domnul preqedinte de qedin!6 consilier local Co:man Constantin
propune inceperea discutdrii proiectului inscris la punctul 2 de pe
ordinea de zi qi-l supune atenliei domnilor consilieri, respectiv:
2 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului local al comunei Cisliu
qi a listei de

investi{ii pentru anul 2018

Proiectul de hotArAre a fost supus la vot qi s-a oblinut un
numd-r de 10 voturi ,,pentru", _0_ ,,impotrivd." , 4, voturi abtineri
(Luntraru Vasile, Voicu Claudiu, Coman Ion, Coman Constantin ) ) din
numS"rul de 13 consilieri locali prezenli Ei 13 consilieri locali in funcfie.

Domnul preqedinte de qedinld consilier local Coman
Constantin propune inceperea discutArii proiectului inscris la punctul 3
de pe ordinea de zi qi-l supune atenliei domnilor consilie,ri, .respectiv,
3. Proiect de hotarare privind organizarea si functionarea S.C. SAILUBRITATE
ECOLOGICA CISLAU S.R.L.

Proiectul de hotdrAre a fost supus la vot qi s-a oblinut un
numd.r de 13 voturi ,pentru", _0_ ,,impotrivd" , O voturi abtineri din
numirul de 13 consilieri locali prezentt si 13 consilieri locali i:n functie.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal in 2
(doua) exemplare, spre ceie legale.

ROMANIA
JUDETUL B,VZLV
CONSiI,IUL LOCAL CISLAU
TEL: O238/5O158O
NR.7861 15.O2.2018

PROCES-VERBAL DE AFISARE

A procesului verbal al gedintei ordinare/extraordlnare din data de
L4.O2.2oL8

Secretarul comunei Cisl5.u, vd. aduce la cunoqtinld public6. prqcesul
verbal al qedinlei ordinarS, ce a avut loc in data de L4.02.20I8, aneXat la
prezentul proces verbal.

PRIMARIA COMUNEI CISLAU
COMUNA CISLAU
JUDETUL BUZAU
PROCES VERBAL
incheiata astdzi 14.02.2018.2018 orele 14.00 cu ocazia sedinlei ordinare a
Consiliului local al comunei Cislau

Astdzi, data de mai sus, prin dispozifia nr. l;8107.02.2018
primarului comunei Cisld,u, a fost convocatS" qedinla ordinard"
Consiliului local al comunei Cisl5.u. La lucrd.rile sedin{ei ordinare

a
a
a

Consiliului local au fost prezenli 13 consilieri locali, din totalul celor 13
consilieri din componenfa Consiliului local.
La sedinfa participd fdrd drept de vot, domnul Ing. Marincean
Simion secretar delegat al comunei Cisldu qi Primarul comunei Cisldu.
Proiectul ordinii de zi ai sedintei ordinare a fost a<lus la cunoqtinfd.
publicd in termenul legal de domnul secretar al comunei.In conformitate
cu prevederile art.43 din Legea 2I5l2OO 1 privin administratia publica
locala alin. (1) Ordineade zi a sedintelor se aproba de consiliul local, la
propunerea celui care, in conditiile art.39, a cerut intrunirea consiliului.

$edinta va avea urmitoarea ordine de

ziz

1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de r:xecutie a bugetului
local pe trimestrul IV anul 2017

2.

Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului local al comunei Cisliu
investi{ii pentru anul2018

qi a listei de

.

Proiect de hotarare privind organizarea si functionarea S.C.
SALUBRITATE ECOLOGICA CISLAU S.R.L.
3

D-l presedinte de sedinta consilier Coman Constantin avand in vedere cele
mentionate mai sus , va supun spre aprobare Ordinea de zi .
Se supune la vot Ordinea de
prezenti voleaza ordinea de zi propusa.

zi

propusa . Cine este pentru

? Toti consilierii

Din numarul total de 13 membri ai consiliului local sunt prezenti
13 consilieri.

Domnul preqedinte de qedinlA consilier local Cclman Constantin
supune aprobd.rii plenului consiliului local procesul verbal al sedinfei
ordinare din data 30.01.2OI8. 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. Supu.s la vot, 13
0 - voturi,,ab!ineri" din 13
voturi,,pentru" $i -0- voturi,,impotrivd",
consilieri prezen\t, in forma prezentata.
Domnul preqedinte de Eedinfd consilier local Coman Constantin
propune inceperea discutarii proiectelor de pe ordinea de zi qi supune
atenliei domnilor consilieri, respectiv.

. l.

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local pe
trimestrul IV anul 2017.
D-l consilier local Coman Ion precizeazafaptul ca in principiu este cle acord cu
bugetul asa cum a fost initiat dar arata ca trebuia prevazuta in buget si suma necesara
achizitionarii de aparatura specifica asa incat persoanele incadrate pentru evidenta
populatiei sa poata desfasura aceasta activitate,si sa se aloce toate fondurile necesare
astfel incat acest serviciu sa fie cat mai repede functionabil .
D-f Primar arata ca va intreprinde toate masurile necesare astfel incat acest serviciu sa
fie functionabil . Se va lua legatura cu celelalte Primarii pentru a vedea daca mai sant
interasate sa adere la acest serviciu .

Proiectul de hot5.rAre a fost supus la vot qi s-a oblinut un numdr
de 10 voturi ,,pentru",
,,impotrivd"" , 3 voturi atltineri (Luntraru
-0- , Coman Ion ) din numdru.l de 13 consilieri
Vasile , Coman Constantin
locali prezen\i qi 13 consilieri locali in funcfie.
Domnul preqedinte de qedin!6 consilier local Cornan Constantin
propune inceperea discutd.rii proiectului inscris la punctul 2 de pe
ordinea de zi qi-l supune atenliei domnilor consilieri, respectiv:

2

Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului local al comunei Cisliu
gi a listei de investi{ii pentru anul2018 .

D-l consilier Tailup Stefan arata ca bugetul a fost bine intocmit,dar precizeaza faptul
ca la capitolul activitati sportive acesta sa fie detaliat pe activitati sportive. D-l consilier
Coman Constantin arata ca daca se cheltuie bani pe activitati sportive trebuie sa se vada
si performanta , sa fie implicata si scoala in activitatile sportive de masa .
D-l consilier Coman Ion arata ca s-au redus numaruljucatorilor din alte localitati si a
crescut numarul celor din localitate. Trebuie promovati in primul ranrj tinerii din
localitate. D-l Primar aralaca ori de cate ori este necesar va fi de acord cu stimularea
celor care obtin rezultate in activitatile sportive .

Proiectul de hotS.rAre a fost supus la vot qii s-a obfinut un
num5.r de 10 voturi ,,pentru",
,,impotriv5." , 4 voturi abtineri
-0(Luntraru Vasile, Voicu Claudiu, Coman
Ion, Coman Constantin ) ) din
numd,rul de 13 consilieri locali prezen\i qi 13 consilieri localil in funclie.
D-l Primar Mitroiu Dumitru, avand in vedere cele discutate este
surprins de faptul ca 4 consilieri se abtin de la a vota bugetul, intreband
care este motivul, acestia precizeaza faptul ca asa au primit indicatii
printr-un SMS, de a se abtine de la votul pentru bugetul local .

Domnul preqedinte de qedinld consilier local

Coman

Constantin propune inceperea discutd.rii proiectului inricris la punctul
de pe ordinea de zi qi-l supune atenliei domnilor consilieri, respectiv,

3

3. Proiect de hotarare

privind organizarea si functionarea S.C. SALUBRITATE

ECOLOGICA CISLAU S.R.L.
Nu au fost discutii pe marginea acestui proiect inafara celor discutate in sedintele pe
comisiile de specialitate

Proiectul de hotdrAre a fost supus la vot qi s-a obfinut un
numd,r de 13 voturi ,,pentru", _0_ ,,impotrivd." , 0 voturi abtineri din
numdrul de 13 consilieri locali prezenli qi 13 consilieri locali in funcfie.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal in 2
(doud") exemplare, spre cele legale.

Secretar delegat ,
Ing. Marincean Simion
Presedinte de sedinta
Consilier local
Coman Constantin

