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PROCES-VERB
A minutei gedinlei ordi
Secretarul comunei Cis16u. vd
ordinare ce a avut loc in data de 27.07

SECRET

DE AFI$ARE
din data de 27.07.2018
la cunogtinld publicd minuta gedinfei
18, anexat la prezentul proces verbal.
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PRIMARIA COMUNEI CISLAU
COMUNA CISLAU
JUDETIJLBUZAU
MINUTA EDINTEI
incheiata astdzi 21.07.2018 orele 12.00 cu ocazia sedinlei ordinare
Consiliului local I comunei Cislau

a

Astdzi. data de mai
dispozilia nr. 185/19.07.2018 a
primarului comunei Cisldu, a fost co vocati qedinla ordinard a Consiliului
local al comunei CislSu. La lucrdrile
ingei ordinare a Consiliului local au
fost prezen[i 12 consilieri locali, din totalul celor 13 consilieri din
componenfa Consiliului local.
La sedinfa participd fdrd drept e vot, domnul Ing. Marincean Simron
secretar delegat al comunei Cisldu gi rimarul comunei Cisl6u.
Proiectul ordinii de zi al sedi i ordinare a fost adus la cunostintd
publicd in termenul legal de domnul
retar al comunei.In conformitate cu
prevederile art.43 din Legea 215
I privin administratia publica locala
alin. (1) Ordinea de zi a sedintelor se proba de consiliul local, la propunerea
celui care, in conditiile art.39, a cerut ntrunirea consiliului.

$edin{a va avea urmitoarea o

1.

Proiect de hotarare privind

perioada IULE-SEPTEMBzuE

ine de zi:
gerea presedintelui de sedinta pe

.

2. Proiect de hotarare

orivind
barea rectificdrii nr. 5 a busetului
local al comunei Cislau qi a liste de investilii pe anul 2018

3.

Proiect de hotarare apro
<Legendele Cislaului

or ganizarii Serbarii anuale

editia a XIII-a 2018

D-l presedinte de sedinta consi er Marin Ion avand in vedere cele
mentlonate mal sus, va supun spre
Se supune la vot Ordine
Toti consilierii prezenti voteaza ordi
Din numarul total de 13 mem
consilieri.
Domnul pregedinte de gedin
aprobarii plenului consiliului local

Ordinea de zi

.

propusa. Cine este pentru ?
zl propusa.
consiliului local sunt prezenti 12

consilier local Marin Ioansupune
sul verbal al sedin{ei ordinare din

. Dupa citirea acestu infata domnilor consilieri locali . cu
mentiunea ca acesta a fost semnat de catre presedintele
de sedinta si
secretarul delegat al comunei. Supus I vot, 12 voturi
,,p€fltfu', Si _0_ voturi
,,impotrivd"o
0 _ vofuri ,,abfineri,, din 12 consilieri prezen[i, in forma
data 29.06.2018

prezentatl,.

_

Domnul preqedinte de qedin{d
inceperea discutdrii proiectelor de
domnilor consilieri, respectiv.

I .Proiect de Hotarare privind

al
pentru perioada Iulie -Septembrie
Proiectul de hotdrdre a fost supu
voturi ,,pefltfu", _0_ ,,impotriv6" ,
consilieri locali prezenfi gi 13 consilier
Domnul pregedinte de gedinfa consilie
consilier Pasare Nicolae care a fi
urmatoarea perioada preia conduc
inceperea discutdrii proiectului inscris
supune atenfiei domnilor consilieri, res

2.

Proiect de hotarare privind ap
bugetului local al comunei Cisli
2018
Proiectul de hotdr6re a fost supus
voturi ,,pofltfu", __0_ ,,impotrivd" , o
consilieri locali prezen{i qi l3 consilieri
Domnul preqedinte de gedin
propune inceperea discutdrii proiectului
zi gi-l supune aten{iei domnilor consili

3.

Proiect de hotarare aproba
<Legendele Cislaului>>,
Proiectul de hotdrdre a fost supus
voturi ,,pentru", _0_,,impotrivd" , -lnumdrul de 12 consilieri locali prezenli
Drept pentru care s-a incheiat
exemplare, spre cele

legale. ,rE;;,;.,i
In'gl

ilier local Marin
ordinea de

zi qi

Ioan

propune
supune aten{iei

rea presedintelui de sedinta
018.

la vot qi s-a oblinut un numdr de 12
voturi abtineri din numdrul de 12
locali in functie.
local Marin Ioan se retrage si d-l
ales presedinte de sedinta pentru
lucrarilor sedintei si propune
a punctul 2 de pe ordinea de zi qi-l
IV:

barea rectificirii nr.5 a
gi a listei de investifii pe anul
a vot gi s-a oblinut un numdr de 12
voturi abtineri din numiirul de 12
ocali in funcfie.
consilier local
Pasare Nicolae
punctul
inscris la
3 de pe ordinea de
respectiv,

organizarii Serbarii an uale
editia a XIII-a 20lg
vot gi s-a oblinut un numar de 11
oturi abtineri ( Luntraru Vasile )din
i 13 consilieri locali in funcfie.
prezentul proces verbal irr 2 (doud)
lggat,
n/srmton

