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minuta qedinlei
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MINUTA SEDINTEI
incheiata astdzi29.06.2018 orele 14.00 cuocazia sedinlei ordinare
Consiliului local al comunei Cislau

a

Astdzi,data de mai sus, prin dispozi1iant.l66l2l.06.20l8 a primarului
local al
comunei Cisl6u, a first convocatd qedinla ordinarS a Consiliului
local au fost
comunei cisl6u. La lucrarile sedinlei ordinare a consiliului
prezenli 13 consilieri locali, din totalul celor 13 consilieri din componenla

Consiliului local.
La sedinla participd ftrd drept de vot, domnul Ing. Marincean Simion
secretar delegat uiro,o.rn.i Cislau 9i vieprimarul comunei Cislau '
proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare a fost adus la cunoqtinld
cu
publica in termenul legal de domnul secretar al comunei.In conformitate
prevederile art.43 diri Legea zl5l200l privin administratia publica locala
la propunerea
utin. 1t; ordinea de zi a sedintelor se aproba de consiliul local,
celui care, in conditiile art.39, a cerut intrunirea consiliului'
$edin{a va avea urmitoarea ordine de zi:
l. proiect d,e hotarare privind stabilirea criteriilor si a metodologiei
persoanele care se
de acordare a ajutoarelor de urgenta pentru familiile si
afla in situatii de necesit aIe cauzate de calamnitati naturale . incendii,
accidente , asistenta medicala , decese.
de
2. proiect de hotarare privind premierea elevilor din unitdlile
rezultate
invS!6m6nt preuniversitar din cadrul Scolii gimnaz\ale cislau cu
nalionale
deosebite la la sfarsitul anului scolar, la concursuri si olimpiadele
3.proiect de hotarare privind aprobarea incheierii contractului de
vanzare- cumparare asupra terenului intravilan in suprafata de 374 m'p'
funciara
situat in satul Cislau Cornuna Cislau judetul Buzau inscris in cartea
sub numarul 20591.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea vdnz6t\i terenului
intravilan, proprietate privatd a comunei Cislau, insuprafald de 122 mp'
inscrisin cF 1255 Cislau, ff. cadastral 4246, sat Gura
Biscei, com. Cislau,TlZ,P53 6.
a bugetului
S.proiect de hotarfire privind aprobarea rectific[rii nr.
local al comunei cisldu gi a listei de investilii pe anul2018
6. proiect d,e hotarare cu privire la aprobarea contului de executie
bugetara pentru trimestrul al anului 2018

4

I

unei functii
7. Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii
juridic , clasa I , grad profesional
publice de executie vacante de consiliei
juridic si
asistent in grad profe,sional debutant din cadrul compartimentului
resurse umane,
tehnico8 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor
pentru obiectivul de
economici Si a oocurnentaliei iehnico-economice
it*""iitii ,, ioruSrCu'lne si ecntpnRE SEDIU NoU AL UNEI GRADINITE
DIN SCARISOARA''

cele
D-l presedinte de sedinta consilier Marin Ioan avand in vedere
de z\ .
mentionate mai sus , va supun spre aprobare ordinea

Sesupunelavotordineadezipropusa.Cineestepentru?
ca

Toti consilierii prezenti voteaza ordineade zi propusa' cu mentiunea
puntul 8 s-a adaugat prin suplimentarea ordinii de z\ '
13
Din numarul total de 13 membri ai consiliului local sunt prezenti
consilieri.
supune
Domnul preqedinte de gedinla consilier local Marin Ioan
ordinare din
aprobdrii plenului consiliului focal procesul verbal al sedinlei
consilieri locali ,
data de 30.05.2018. Dupa citirea acestuia in fata domnilor
sedinta si
cu mentiunea ca acesta a fost semnat de catre presedintele de
secretarul delegat a[ comunei. Supus la vot, 13 voturi ,,pentru" $i -0din.13 consilieri prezenli, in
voturi ,,impotrivd",
- voturi-,,ab1ineri"
ca

forma prezentatd,,'

-0
e

mlntiunea d-lui consilier Luntraru Vasile

interventiile sa fie re,date cu corectitudine '
propune
Domnul pregedinte de gedin!6 consilier local Marin Ioan
supune atenliei
inceperea discutarii proiecteior de pe ordinea de zi 9i
domnilor consilieri, resPectiv.

hotarare privind stabilirea criteriilor si a
familiile si
metodologiei de acrordare a ajutoarelor de urgenta pentru
calamnitati
persoanel. .u.. se afla in situatii de necesitate catzate de
naturale . incendii, accidente, asistenta medicala, decese
1. Proiect tle

de 13
Proiectul de hotdrdre a fost supus la vot qi s-a oblinut un numdr
de 13
,,impotriv5,'"-,0 voturi abtineri din numlrul
voturi ,,p€fltru",
-p- 9i 13 consilieri locali in funclie.
consilieri locali pnu""1i
propune
Domnul piegedinte de qedin!6 consilier local Marin Ioan
qi supune atenliei
inceperea disiutirii proiectelor de pe ordinea de zi
domnilor consilieri, resPectiv,
2. Proiect de hotarare privind premierea elevilor din

uniti{ile de

invi{Imint preuniversiiar din cadrul Scolii gimnaziale Cislau

cu

concursuri si
rezultate deosehrite la la sfarsitul anului scolar, la
olimPiadele nafionale
numdr de 13
Proiectul de hotdrdre a fost supus la vot 9i s-a oblinut un
de 13
voturi ,,pentru,,, _0_ ,,impotrivil' , 0 voturi abtineri din num6rul
consilieri locali prezenli 9i 13 consilieri locali in func{ie'
propune
Domnul preqedinte de gedin!6 consilier local Marin Ioan
supune atenliei
inceperea discutirii proiectelor de pe ordinea de zi 9i
domnilor consilieri,

r'esPectiVo

3.Proiectdehotarareprivindaprobareaincheieriicontractului
intravilan in suprafata de
de vanzare - cumparare asupra terenului
cislau judetul Buzau inscris in
374 m.p. situat in satul cislau comuna
cartea funciara sub numarul20591'
num6r de
Proiectul de hotdrdre a fost supus la vot qi s-a oblinut un
Ion'
,,impotriv6" , -2- voturi abtineri (Coman
11 voturi ,,pentru",,
-0- de 13 consilieri locali prezenli 9i 13 consilieri
LuntraruVasile ) dinLnumarul
locali in funclie.
propune
Domnul pregedinte de gedin!6 consilier local Marin Ioan
supune atenliei
inceperea discutdrii proiectelor de pe ordinea de zi 9i

domnilor consilieri, r:esPectiv

4, Proiect de hotarare privind aprobarea vffnz5rii terenului

de 122 mp'
intravilan, proprietate privati a comunei Cislauo insuprafa{i

inscrisin

cF

Biscei, co m.

C

]2sa cisrau, nr. cadastrar 4246, sat

Gura

islau,l' 2 rP53 6

numdr de 12
Proiectul de hot5,rare a fost supus la vot qi s-a oblinut un
din
voturi,,pentru,,, _Cr_,,impotrivA'; , I voturi abtineri (LuntraruYasile )
in funclie'
numirul de 13 .o*ifi.ii locali prezenli qi 13 consilieri locali
propune
Domnul preqedinte de qedinla consilier local Marin Ioan
zi 9i supune atenliei
inceperea discutlrii proiectelor de pe ordinea de
domnilor consilieri, resPectiv

4a
S.Proiect de hotirare privind aprobarea rectificirii nr'
pe anul 2018
bugetului local al comunei cisliu 9i a listei de investi{ii
de
Proiectul de hotdrare a fost supus la vot qi s-a oblinut un numlr
de
,,impotriv6'i , 0 voturi abtineri din numdrul
voturi ,,portru",
-p- qi 13 consilieri locali in functie.
consilieii locali p-,.n1i

13
13

propune
Domnul preqedinte de gedinla consilier local Marin Ioan
de zi 9i supune atenliei
inceperea discutdrii proiectelor de pe ordinea
domnilor consilieri' resPectiv

de executie
6. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului
bugetara pentru triunestrul I al anului 2018'
numdr de
Proiectul de hotdrdre a fost supus la vot qi s-a oblinut un
, o voturi abtineri din num6ru1 de 13
13 voturi ,,pentru,,,
qi tl consilieri locali in funclie.
-0_,,impotrivil,
consilieri locali pt.r.rn1i
propune
Domnul pr.g.dittt. de qedin!6 consilier local Marin Ioan
zi 9i supune atenliei
inceperea discutdrii proiectelor- de pe ordinea de
domnilor consilieri, rresPectiv

unei functii
7. Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii
I grad profesional
publice de executie vacante de consilier juridic , clasa ,
juridic
asistent in grad prrofesional debutant din cadrul compartimentului
si resurse umane,
num6r de
Proiectul <le hotardre a fost supus la vot 9i s-a oblinut un
,--I- voturi abtineri (Luntraru vasile
12 voturi ,,pentru",
rbcali prezenli qi 13 consilieri locali in funclie.
-0-,,impotrivu,"
)din numdrur de r consitieri
Ioan propune
Domnul pregedinte de qedin!6 consilier local Marin
de zi 9i supune atenfiei
inceperea discutdriji proiectelor de pe ordinea
domnilor consilieri, resPectiv

tehnico-

8 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor
pentru obiectivul de
economici gl a Oocumentaliei iehnico-economice
AL UNEI GRADINITE
investilii ,, cgNsiiUlne Si eCHtpeRE SEDIU NOU
DIN SCARISOARA''

un numdr de 13
Proiectul de hotdrdre a fost supus la vot 9i s-a oblinut
din num6rul de 13
voturi ,,pentru,,, _ o_ ,,impotriva" ; 0 voturi abtineri
in funcfie'
consilieri locali pre:2en1iqi 13 consilieri locali
pomnrrl pr.q.dittt. de qedin!6 consilier local Marin Ioan propune
de zi 9i supune atenliei
inceperea discutdr:ii proiectelor de pe ordinea
domnilor consilieri, resPectiv
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PROCES-VERBAL DE AFI$ARE
procesului
verbal
al qedintei ordinare din data de 29.O6.2018
A

Secretarul com'unei Cisld.u, vd. aduce la cunoqtinld publicd procesul
verbal al qedinfei ordinare ce a avut loc in data de 29.o,6.2o^18 , anexat la
prezentul proces verbal.

SECRET

Ing.
t

{3s'r4

',,Q4

PRIMARIA COMUINEI CISLAU
COMUNA CISLAI.]I
JUDETUL
PROCES VERBAL
incheiata astdzi tLg.06.2018 orele 14.00 cv ocazia sedinlei ordinare

a

,Consiliului local al comunei Cislau
Astdzi, data de mai sus, prin dispozilianr.l66/2|06.2018 a primarului
comunei Cis16u, a lbst convocatd gedinfa ordinard a Consiliului local al
comunei Cisl6u. La lucririle sedinfei ordinare a Consiliului local au fost
prezenli 13 consilieri locali, din totalul celor 13 consilieri din componenfa

Consiliului local.
La sedinfa participd fard drept de vot, domnul Ing. Marincean Simion
secretar delegat al comunei Cislau qi vicerimarul comunei Cisldu.
Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare a fost adus la cunoqtinld
publica in termenul tegal de domnul secretar al comunei.In conformitate cu
prevederile art.43 clin Legea 21512001 privin administratia publica locala
alin. (1) Ordinea de zr,i a sedintelor se aproba de consiliul local, la propunerea
celui care, in conditii.le art.39, a cerut intrunirea consiliului.
$edin(a va avea urmitoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind stabilirea criteriilor si a metodologiei
de acordare a ajutoarelor de urgenta pentru familiile si persoanele care se
afla in situatii de necesitate cauzale de calamnitati naturale . incendii,
ar;cidente , asistenta medicala , decese.
2. Proiect de hotarare privind premierea elevilor din unitilile de
invaldmAnt preuniversitar din cadrul Scolii gimnaziale Cislau cu rezultate
deosebite la la sfarsiitul anului scolar , la concursuri si olimpiadele nafionale
3.Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii contractului de
vanzare- cumparof€ &SUPfa terenului intravilan in suprafata de 374 m.p.
situat in satul Cislau Comuna Cislau judetul Buzau inscris in cartea funciara
sub numarul20591.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea vdnzdrii terenului
intravilan, proprietate privatd a comunei Cislau, insuprafald de 122 mp.
inscrisin CF 1255 Cislau, ru. cadastral 4246, sat Gura
Biscei, com. Cislau,T2,p5 3 6.
S.Proiect de hotbrAre privind aprobarea rectificdriinr.4 a bugetului
local al comunei Cisldu qi a listei de investilii pe anul 2018
6. Proiect d,e hotarare cu privire la aprobarea contului de executie
bugetara pentru trimestrul al anului 2018

I

7. Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii unei functii
publice de executie vacante de consilier juridic , clasa I , grad profesional
asistent in grad profesional debutant din cadrul compartimentului juridic si
resurse umane,
8 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici gi a documenta{iei tehnico-economice pentru obiectivul de
investi{ii ,, CONSTRUIRE Sl ECHIPARE SEDIU NOU AL UNEI GRADINITE
DIN SCARISOARA''
D-l presedinte de sedinta consilier Marin Ioan avand in vedere cele

mentionate mai sus , va supun spre aprobare Ordinea de zi

.

Se supune la vot Ordinea de zi propusa . Cine este pentru ?
Toti consilierii prezenti voteaza ordinea de zi propusa, cu mentiunea ca
puntul 8 s-a adavgat prin suplimentarea ordinii de zl.
Din numarul total de 13 membri ai consiliului local sunt prezenti 13

consilieri.
Domnul pregedinte de gedin{d consilier local Marin Ioan supune
aprobdrii plenului consiliului local procesul verbal al sedinlei ordinare din
dita de 30.05.2018. Dupa citirea acestuia in fata domnilor consilieri locali ,
cu mentiunea ca acesta a fost semnat de catre presedintele de sedinta si
secretarul delegat ali comunei. Supus la vot, 13 voturi ,,pentru" qi -0voturi ,,ab1ineri" din 13 consilieri prezenli, in
voturi ,,impotrivd", .-0
forma prezentatd, cu mentiunea d-lui consilier Luntraru Vasile aa
interventiile sa fie redate cu corectitudine .
Domnul pregedinte de gedinfd consilier local Marin Ioan propune
inceperea discutdrii proiectelor de pe ordinea de zi gi supune atenliei
domnilor consilieri, rrespectiv.

privind stabilirea criteriilor si a
metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta pentru familiile si
persoanele care se afla in situatii de necesitate cauzate de calamnitati
naturale . incendii, accidente, asistenta medicala, decese
D- L consilie,r local Luntraru Vasile precizeaza ca sumele propuse
1. Proiect dle hotarare

sant rezonabile , cu precizarea ca acestea se refera doar la beneficiarii Legii
41612001.
Proiectul de hotairdre a fost supus la vot qi s-a oblinut un numdr de 13

voturi ,,pefitfu",

,,impotrivd"

, 0 voturi abtineri din numdrul de 13

-r)- gi 13 consilieri locali in func{ie.
consilieri locali prezenli
propune
Domnul preqeclinte de gedinld consilier local Marin Ioan
inceperea discutdrii proiectelor de pe ordinea de zi qi supune atenliei
domnilor consilieri, respectiv,

2. Proiect de hrotarare privind premierea elevilor din

uniti{ile de
invifimf,nt preuniversitar din cadrul Scolii gimnaziale Cislau cu

rezultate deosebite la la sfarsitul anului scolar, la concursuri si
olimpiadele na(ionale
D- | consilier local Coman lon precizeaza faptul ca la stabilirea sumelor
pentru premii sa se faca o departajare corecta intre sumele stabilite pentru

premiul 1,2,3 si mentiuni
D-l consilier Pasare Nicolae arata ca sumele sant modice . si este de
acord cu acestea .
Proiectul de hotdr6re a fost supus la vot gi s-a ob{inut un num6r de 13
.

voturi ,,pentru",

,0 voturi abtineri din numdrul de 13
consilieri locali preze:n[i
gi 13 consilieri locali in funcfie.
-0-,,impotrivd"
Domnul pregedinte de gedinfd consilier local Marin Ioan propune
inceperea discutirii proiectelor de pe ordinea de zi gi supune aten{iei
domnilor consilieri, rrespectiv,
3.Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii contractului
de vanzare - cumparare asupra terenurui intravilan in suprafata de
374 m.p. situat in sartul Cislau Comuna Cislau judetul Buiau inscris in
cartea funciara sub numarut 20591.

D- | consilier locial Coman lon arata ca ar trebui sa se vanda numai terenul
ocupat de constructii nru toata suprafata aferenta constructiei .

D-

|

consilier local Coman Consatantin arata

ca ar trebui ca la

concesionarea terenulrui sa se construiasca numai constructii demontabite iar
cand este nevoie de ar:est teren pentru lucrari de interes public sa revina inapoi
primariei .iar constructiile sa fie demontate .
Proiectul de, hotirAre a fost supus la vot gi s-a oblinut un numdr de

l l voturi ,,peotru", _0_ ,,impotrivd,, , 2 voturi abtineri (Coman Ion,
Luntraru Vasile ) din numdrul de 13 consilieri locali prezenli qi 13 consilieri
locali in functie.
Domnul preqedinte de gedinla consilier local Marin Ioan propune
inceperea discutdrii proiectelor de pe ordinea de zi gi supune atenliei
domnilor consilieri, re spectiv

4, Proiect de hotarare privind aprobarea vAnzlrii terenului

intravilan, proprietarte privati a comunei cislau, insuprafa{i de 122 mp.

inscrisin cF

l'255 cislau, nr. cadastral 4246, sat

Gura

Biscein com. C isla u, T 2 rp53 6
D-l consilier Luntretru Vasile precizeaza ca se abtine de la vot deoarece nu
este edificat cu privire la acest proiect de hotarare
.

Proiectul de hotdrdre a fost supus la vot gi s-a oblinut un numdr de 12
voturi ,,p€fltru'', _0_ ,,impotrivd" , I vofuri abtineri (Luntraru vasile din
)
numdrul de 13 consilieri locali prezen[i gi l3 consilieri locali in functie.

Domnul preqedinte de qedinld consilier local Marin Ioan propune
inceperea discutarii proiectelor de pe ordinea de zi gi
supune aten{iei
domnilor consilieri, respectiv
S.Proiect d,e hotirfire privind aprobarea rectificirii nr. 4 a
bugetului local al comunei Cistiu gi a listei de investifii pe anul 20lg
D- | coinsilier local Coman Consatantin arata ca- starea drumurilor

comunae este proasta mai ales drumul din satul Barasti si ar trebui alocate
sume

si pentru aceste drumuri D-l consilier local Burghel Constantin arata ca

nu

voturi ,,peotru", _0_ ,,impotrivd" , 0 voturi abtineri din numdrul de
consilieri locali prezenli gi l3 consilieri locali in funclie.

13

numai drumul din satul Barasti se afla in stare proista ci si celelalte
din satul
Scarisoara si ca toate ar trebui reparate in urma ploilor abundente
din ultima
perioada .
Proiectul de hot[rdre a fost supus la vot qi s-a oblinut un numdr de 13

Domnul pregedinte de qedinld consilier local Marin Ioan propune
inceperea discutdrii proiectelor de pe ordinea de zi gi supune
atenfiei
domnilor consilieri, respectiv
6. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie
bugetara pentru trimestrul I at anului 201g.
Proiectul de hotdrdre a fost supus la vot qi s-a obfinut un numdr de
13 voturi ,,pentru", __0_ ,,impotrivd" , 0 voturi abtineri din numdrul de l3
consilieri locali prezenfi qi l3 consilieri locali in funcfie.
Domnul preqedinte de gedinfd consilier local Marin Ioan propune
inceperea discutdrii proiectelor de pe ordinea de zi gi supune
atenliei
domnilor consilieri, respectiv
7. Proiect de hrotarare privind aprobarea transformarii
unei functii
publice de executie vacante de consilier juridic clasa I grad profesional
,
,

asistent in grad prollesional debutant din cadrul compartimentului juridic
si resurse umane.
D-l consilier local Coman Ion preci zeaza de ceste necesar aceasta
transformare .Aceasta transforrnare este necesara pentru scoaterea postului
la
concurs

.

Proiectul de hotdrdre a fost supus la vot gi s-a ob{inut un numdr de
12 voturi ,,pefltru", __0_ ,,impotrivd" , r voturi abtineri (Luntraru vasile
)din numdrul de 13 consilieri locali prezenfi gi 13 consilieri locali in funcfie.
Domnul prerledinte de gedinfd consilier local Marin Ioan propune
inceperea discutdrii proiectelor de pe ordinea de zi gi supune
atenfiei
domnilor consilieri, respectiv

8. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici gi a documentafiei tehnico-economice pentru obiectivul de
investi(ii ,, coNsrRlJlRE st EcHtpARE sEDtu Nou AL uNEt cRADtNtrE
DIN SCARISOARA''

Proiectul de hotdrdre a fost supus la vot gi s-a obfinut un numir de l3
voturi ,,p€rltru",
,,impotrivd" , 0 voturi abtineri din numdrul de 13
consilieri locali prezen[i
-0- qi 13 consilieri locali in funcfie.
Domnul preqedinte de gedin{d consilier local Marin Ioan propune
inceperea discutarii proiectelor de pe ordinea de zi gi supune atenliei
domnilor consilieri, respectiv

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal

exemplare, spre cele legale,
Presedinte de sedinta
Consilier local
Marin Ioan

in 2

(doua)

Secretar delegat

tns. Nlari"effffimion

(/

