ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA CISLAU

' DISPOZTT IA

NR.

130

privind convocarea Consiliului Local al comunei Cisl6u, judeful Buzdu in qedin{a ordinar6 de
lucru

Primarul comunei Cisliu, jude{ul BuzIu,
in temeiul art. 68 alin. (1) qi aft. 39 alin. 2, art. 63 alin. 1, lit. a) art. 68 alin. 1 qi art. 1 15 alin.
lit. a) din Legea nr. 21512001 privind administralia publicd local6, republicatS, cu modificdrile

1.

qi

completdrile ulterioare,

DISPUNE:

Art.l
ioi

Se convoacd Consiliul Local al comunei Cisldu, judeful Buzdu in qedinld ordinara de lucru,
26.04.2018 , ora 14.00 , in sala de qedinld a consiliului local, la sediul Primdriei comunei Cis16u.

A'rt.z $edinfa yaayeaurmdtoarea ordine

de zi:

l.Proiect de Hotarare privind alegerea presedintetui de sedinta pentru perioada AprilieIunie 2018.
2. Proiect de Hotarare privind primirea Comunei Balesti , judetul Vrancea in calitate
de membru al Asocia{iei de Dezvoltare Intercomunitarl ,,Buziu 2008" qi aprobarea
modificlrilor in mod corespunzitor a Actului Constitutiv qi Statutul Asocia{iei.
3 Proiect de hotarare privind primirea Comunei Chiliile , judetul Buzau in calitate de
membru al Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitari ,,Buz5u 2008" gi aprobarea modificlrilor
in mod corespunzltor a Actului Constitutiv gi Statutul Asocia{iei.
4. Proiect de Hotarare privind suplimentarea numarului de Asistenti prsonali ai
persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatii lunare cuvenite parintilor sau
reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, adultilor cu handicap grav ori
reprezentantilor legali ai acestora , incepand cu luna mai a anului 2018.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii sumei de 31,25 mii lei din excedentul
bugetar din anii precedenti pentru acoperirea golului temporar de casar la Sectiunea de
functionare pentru bugetul local pe anul2018 privind cheltuieli materiale si salariale
6. Proiect de hotarare privind necesitatea recrificarii nf I a Bugetului local al counuei
Cislau pe anul2018
7. Proiect de Hotarare privind aprobarea ,rRegulamentului intern pentru acordarea
voucerelor de vacanta ,, pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul
Primariei Cislau, pentru anul 2018.
8" Diverse

Art.3

Secretarul comunei Cisl[u
qi persoanelor in

institu{iilor publice

Cisl6u, 18.04.2018

erile prezentei dispozi{ii autoriti{ilor,

ry

Secretar delegat

tns.wa;ry?qbgytio"
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JUDETUL BUZAU
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TEL: O238/5O158O
NR. 2166 12O.O4.2O8'
PROCES-VERBAL DE AFISARE
Dispozilia primarului nr. 13O/ 18.O4.2O18

AZr 2o.o42oL8

Consiliul Local CislAu, v5. aduce la cunoqtinfS. publicd Dispozilia
primarului privind convocarea in qedinfA ordinarS, ce va avea loc joi data de
26.04"2018, anexatS. Ia Prezenta.
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ROMANIA
JUDETUL BUZLU
Y
-CONSILIUL LOCAL CISLAU
SECRETAR
NR. 2170/20.04.2018

INVITATIE
Domnului consilier.

nr'130/18'04'2018 se convoaca
Potrivit Dispozifiei primarului comunei cislau
jrd;ii-B;rt, in.qedinla ordinara de lucru, miercuri 26 joi '04'2018

cons.iul Locar ar comunei cisldu,
local, la sediul Primdriei comunei Cisl6u'
ora 14.00 , in sala O. i"Jiqa u Contifi"frri
ordine de z\:
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6. proiect de Hotarare
listei de investi{ii Pe

privind aprobarea rectificlrii nr.

I a bugetului
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8. Diverse
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publicd ordinea de zi a
Consiliul Local Cisl5'u, vd aduce la cunoqtinli anexatE la Ptezenta'
26.Oa.2018,
qedinlei ordinare ce va avea loc in data ie

ROMANIA
JUDETULBUZAIJ
CONSILIUL LOCAL CISLAU
SBCRETAR
NR. 2167120.04.2018

ORDINEA DE ZI

potrivit Dispoziliei primarului comunei Cisl6u nr. t30118.04.2018 se
lucru,
convoac[ Consiliul Local al comunei Cis16u, judelul Buzdu in qedinta ordinara de

joi 26.04.201g ora 14.00, in sala de qedinli a Consiliului local, la sediul Primdriei comunei

Cis16u.

$edinla va avea urm5toarea ordine de zi:

l.proiect de Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada AprilieIunie 2018.
2. proiect de Hotarare privind primirea Comunei Balesti , judetul Vrancea in calitate
aprobarea
de membru al Asocialiei de Dezvoltare IntercomunitarS ,,Buzdtt 2008" 9i
modificdrilor in mod corespunzdtor a Actului Constitutiv gi Statutul Asociafiei.

proiect de hotarare privind primirea Comunei Chiliile , judetul Buzau in calitate
qi aprobarea
de membru al Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard ,,Buzdrt 2008"
modific6rilor in mod corespunzdtor a Actului Constitutiv qi Statutul Asocialiei.

3

4. proiect de Hotarare privind suplimentarea numarului de Asistenti prsonali ai
parintilor sau
persoanelor cu handicap grav si u rr*u*lui de indemnizatii lunare cuvenite
grav ori
reprezentantiior legali ai lopilului cu handicap grav , adultilor cu handicap
reprezentantilor legali ai acestora , incepand cu luna mai a anului 2018'

.

s. proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii sumei de 31,25 mii lei din excedentul

de
bugetar din anii precedenti pentru acoperirea golului tetnporar de casa, la Sectiunea
functionare pentru bugetul local pe anul 2018 privind cheltuieli materiale si salariale

de Hotarare privind aprobarea rectificdrii nr. 1 a bugetului local al comunei
Cisldu qi a listei de investilii pe anul 2018.

6. proiect

pentru acordarea
7. proiect de Hotarare privind aprobarea,,Regulamentului intem
funciionarii publici si personalul contractual din cadrul
voucerelor de vacantu ,,
Primariei Cislau, Pentru anul 2018.
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PROCES-VERBAL DE AFISARE
nr" 52l2OO3
a proiectelor de hotiriri conform Legii

A2120.o4.2oL8,

publicS. Proiectele de
consiliul Local Cisl5.u, v5. aduce la cunoqtin!5'
ce ,rr. a'o"a loc in data de
hotarari inscrise in ordine a de zi a qedinlei ordinare
26.O4.2O18, anexat5' la Prezenta'
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