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PROCES.

A procesului verbal al qedintei

Secretarul comunei Cisldu, vd
verbal al qedinlei ordinare ce a avut
prezentul proces verbal.

DE AFI$ARE

din data de 27.O7.2OL4

uce la cunoqtinfd" publicd' procesul
in data de 27.O7.2Ot8 , anexat la

PRIMARTA COMUNEI CISLAU
COMUNA CISLAU
JUDETUL BUZAU
PROCES
incheiata astdzi 27 .07 .2018
ordinare a Consiliului local al com

Astdzi, data de mai sus, prl
primarului comunei Cisldu, a fost co
local al comunei Cisldu. La lucrdrile
fost prezen\i 12 consilieri locali,
componenla Consiliului local.
La sedinla ParticiPd frrd drePt
secretar delegat al comunei Cislau 9i
Proiectul ordinii de z\ al sedin
publica in termenul legal de domnul
prevederile art.43 din Legea 21512
alin. (1) Ordinea de zi a sedintelor se
celui care, in conditiile art.39, a cerut

RBAL
le 12.00 cu ocazia sedinlei

iCislau
185/19.07.2018 a
vocatd qedinla ordinard a Consiliului
inlei ordinare a ConsiliuLlui local au
in totalul celor 13 co:nsilieri din
dispozilia nr.

vot, domnul Ing. Marincean Simion
marul comunei Cisl6u'
ei ordinare a fost adus la cunoqtinld
retar al comunei.In conllormitate cu
I privin administratia publica locala
de consiliul local, la ProPunerea
trunirea consiliulur.

$edinfa va avea urmitoarea

ine de zi:

1. Proiect

erea presedintelui de seclinta Pe

de hotarare Privind

perioada IULE-SEPTEMBzuE

.

2. Proiect de hotarare

Privind
qi a lis
Cisldu
local al comunei

3.

Proiect de hotarare
<Legendele Cislaului

rectificdrii nr. 5 er bugetului
de investifii pe anul 2018
or ganizarii Serbarii anuale
editia a XIII-a 2018

.

D-l presedinte de sedinta consi ier Marin Ion in vedere cele
mentionate mai sus , va supun spre
Se supune la vot Ordi
Toti consilierii prezenti voteaza ordi

re Ordinea de zi
de zi propusa . Cine este Pentru ?
de zi propusa.

i ai consiliului local sunt prezentr 12
Din numarul total de 13 m
consilieri.
Domnul preqedinte de gedinla consilier local Marin Ioan supune
esul verbal al sedinlei ordinare din
aprobdrii plenului consiliului local

data29.06.2018 . Dupa citirea acestui in fata domnilor consilieri locali , cu
catre presedintele de sedinta si
mentiunea ca acesta a fost semnat
secretarul delegat al comunei. Supus la vot, 12 voturi ,,pentru" gi 0 voturi
0 _ voturi ,,ab!ineri" din 12 consilieri prezenti, in forma
,,impotrivd",

_

prezentatd,.

Domnul preqedinte de gedinla
inceperea discutdrii proiectelor de
domnilor consilieri, respectiv.

I .Proiect de Hotarare privind

a

pentru perioada Iulie -Septembrie
D- I consilier local Vladoiu Ioan
urmatoarea perioada pe d-l consilier P
Proiectul de hotdrAre a fost supu
voturi ,,p€fltfu", _0_ ,,impotrivd" ,
consilieri locali prezenfi qi 13 consili
Domnul pregedinte de qedin![ consili
consilier Pasare Nicolae care a fos
urmatoarea perioada preia cond
inceperea discutdrii proiectului inscris
supune atenfiei domnilor consilieri,
de hotarare privind ap
local al comunei Cisliu si a liste
D-L Primar Mitroiu Dumutru
pentru a se putea achita contravaloarea
Imbunatatirea retelei de drumuri de in
De asemenea arata ca proiectul de
nu a fost elisibil datorita unei erori di
eroare a fost indreptata urmand ca proi
Proiectul de hotarAre a fost supus
voturi ,,pentru", _0_ ,,impotrivd" , consilieri locali prezenlt qi 13 consilier
Domnul preqedinte de gedi
propune inceperea discutdrii proiectulu
zi gi-l supune atenfiei domnilor consili

2. Proiect

3.

ilier local Marin Ioan propune
ordinea de zi qi supune atenliei
rea presedintelui de sedinta
18.

une ca presedinte de sed.inta pentru

Nicolae .
la vot gi s-a oblinut un numdr de I2
voturi abtineri din numdrul de T2
locali in func{ie.
local Marin Ioan se retrage si d-l
ales presedinte de sedinta pentru
lucrarilor sedintei si propune
la punctul 2 de pe ordinea de zi qi-l
ctiv:

rectificirii nr. 5

a bugetului
de investi{ii pe anul 201[f
ca aceasta rectificare este necesara
ucrarilor efectuate pentru
local , comuna Cislau,
faltare a drumului din saturl Barasti
strategia G.A.L. , si ca aceasta
tul sa urrneze procedurile, legale .
la vot gi s-a oblinut un numdr de 12

rea

- voturi abtineri din numdrul de 12
locali in functie.
consilier local
inscris la punctul
i, respectiv,

3

Pasare Nicolae
de pe ordinea de

Proiect de hotarare aproba a organizarii Serbarii anuale
<<Legendele Cislaului
editia a XIII-a 2018
D-l Primar Mitroiu Dumitru invita to consilierii pe data 4. | 5eptembrie
sa participe la festivitatile Serbarii
le,, Legendele Cislaului"editia a
Xlll a.

aduce apala aceasta locatie si ca
De asemenea d-l primar arata ca
otganizare precizeaza ca se va avea in edere calitate formatiilor clare vor
canta cu aceasta ocazLe .
D-l consilier Luntrarau Vasile arata se abtine de la vot deoarerce suma
propusa este prea mare .
Proiectul de hotdrdre a fost supus a vot qi s-a oblinut un numdr de 11
voturi ,,pentru", _0_,,impotrivd" , -I- voturi abtineri ( Luntraru Vasile )din
numdrul de 12 consilieri locali prezen[i gi 13 consilieri locali in funclie.
Avand in vedere adresa S.C SAL RITATE ECOLOGICI\ CISLAU
S.R.L. adresata Consiliului local Ci au d-l Bucur Viorel adrninistarator

acesteia prezinta ,,Raportul A

instratorului"asupra activitatii de
administrare aferent semestrului Ial an lui 20I Sprivind executia contractului
ntele financiare ale societatii si la
de mandat al aministratorului , la per
rapoartele contabile srmrstriale ale soc
Cu privire la acestea d-l consilier
sant cheltuielile cu salarii ale societatii
au fost prezentate in material . D-l co
societatea are profit , iar d-l consili
masinile care presteaza acest servictu
D-l Petrosel Mihai , tehnician u
&ED Automobile SRL prin Vasile Pi
satul Bascenii de Sus nr 221 se ad
Cislau documentatia privind ,, co
cladire birou , cabina porta si imprej

ii.

rin Ioan solicita sa se prezinte care
iar d-l administrator arater ca acestea
silier Iorgulescu Florin intreba daca
Tailup Stefan arata ca a observat
ca se lucreaza corect

.

ism prezinta solicitarea S.C. CLII
tea cu domiciliul in comuna Calvini
ce spre informarea Consililui Local
irea hala dezmembrari auto P+ 1.
uire incinta ,,, aceasta fiirrd necesara
nsultarii publicului , solicitat prin
intocmirii Raportului informarii si
certificatul de urbanism nr. 1122.0I.2 18 emis prin Avizul de oportunitate
eliberat de Consiliul Judetean Buzau .
u Dumitru arata ce exista o solicitare
La punctul diverse d-l Primar Mi
unei sume neeesare cum'pararii unei
a d-nei Balea Georgeta privind aloc
intr-un spatiu necorespunzator si ca
locuinte, deoarece locuieste cu mama
are patru copii .
se aloce o suma de bani pentru
D-l consilier Coman Ion propune
achizitionarea de alimente pentru cop i. iar dacaam atribui un loc de casa
acestia nu au posibilitati materiale de a idica o casa .
D-l consilier Pasare Nicolae arata este necesar constituire unel comlsll
pentru a identifica posibilitatile legal pentru a ajuta aceasta f;rmilie . De
asemenea propune ca trandafirii sa ie taiati dupa inflorire pentru a fi

rezistenti la ger .
D-l consilier Coman Ion arata ca and in vedere incendiile produse tn
lul Silvic Cislau pentru a vedea
Grecia ar tebui facuta o solicitare la
planul de masuri pentru stingerea ince iilor si limitarea pagubelor.

D-L consilier Coman Constantin

ca in acest an vor fi multe fanete
rior acestea vor fi incendiate , fiind

particulare care nu vor fi cosite iar u
pericol ca focul sa se extinda .
ca santurile aferente drumului care
D-l consilier Luntraru Vasile
duce in satul Buda- Craciunesti sa fie c ratat si igienizat.
efectuarea la fata locului a unel
D- I consilier Vladoiu Ioan prop
anchete sociale si sa se identifice posi ilitatile ca acesta familie sa poata fi
ajutata.

D-l consilier Tailup Stefan

arata ca

sociale inbaza unor proiecte simple

Drept pentru care s-a
exemplare, spre cele legale.

fi

necesar construirea unor locuinte
tru anumite familii defavorizate

prezentul proces verbal in 2 (doud)

Secretarul delegat,
Ing. Mariqcean Simion
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