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PROCES-VERB
A minutei qedinlei de i
Socretarul comunei Cisl6u, vd ad
de indata ce a avut loc in
de lucru
proces vorbal.

,

i'

nr;

DE AFI$ARE
, din data de 23.08.2018
la cunoqtinld publicd minuta qedinlei
r de 23.08.2018, anexat la prezentul

PRTMARIA COMUNEI CISLAU
COMUNA CISLAU
JUDETUL BUZAU

MINUT
inche iata astdzi,

I :: f fi i,t"l i:::i

.00 cu ocazia sedin{ei de indata a
comunei Cislau

1 8 a primarului
Astdzi, data de mai sus, Prin di nzilia nr.20 5 L22.08.20
inta de indata a Consiliului local al
comunei Cisldu, a fost convocatd
local au fost
comunei Cisl6u. La lucrdrile sedinlei de indata a Consiliului
componenla
prezenli 12 consilieri locali, din tot ul celor 13 consilieri din
Consiliului local.
vot, domnul Ing. Marincean Simion
La sedinla ParticiPd frtd drePt
marul comunei Cisl[u.
secretar delegat al comunei Cislau qi
de indata a fost adus la cunoqtinld
Proiectul ordinii de zi al sedin
al cornunei.In conformitate cu
publica in termenul legal de domnul
locala
prevederile art.43 din Legea 21512 1 privin administratia publica
local, la propunerea
alin. (1) Ordinea de zi a sedintelor se proba de consiliul
celui care, in conditiile art.39, a cerut intrunirea consiliului.

i

$edin{a va avea urmitoarea

l.

Proiect de ho
cheltuielilor legate

rdine de zi:
privind aprobarea proiectului ti I proiect si de a,probar<> a acordului de
parteneriat.

SUD-EST
PROIECT :',CONSTRUCTII GRA INITE REGITINEA
Myni is 125154

"

cod

in vedere
D-l presedinte de sedinta con lier Pasare Nicolae avand
Ordinea de zi .
cele mentionate mai sus ' va supun s re aprobare

de zi propusa . Cine este Pentru ?
Toti consilierii prezenti voteaza ordi ea de zi proPusa.
12
Din numarul total de 13 me rbri ai consiliului local sunt prezenti
Se supune la vot Ordi

consilieri, lipsind motivat d-l consili r Marin Ioan
supune
Domnul Preqedinte de qedinla consilier local Pasare Nicolae
sul verbal al sedin{ei ordinare din
aprobdrii plenului consiliului locar

.07.2018. Dupa citirea acestui
mentiunea ca acesta a fost semnat
secretarul delegat al comunei'
Supus la vot, 12 voturi ,,Pe
voturi ,,ab!ineri" din 12 consilieri
Domnul preqedinte de gedinld
inceperea discutdrii proiectelor de
domnilor consilieri, resPectiv'
data 27

1. Proiect de
cheltuielilor legate
PROIECT :',CONSTRUCTII

m fata domnilor consilieri locali , cu
de cafie presedintele de sedinta si

" $i -0-

0

voturi ,,imPotriv6",

zenti, in forma Ptezentatd'
nsilier local Pasare Nicolae propune

ordinea de

z\ qi suPune atenllel

privind aprobarea proiectulul ti I .
proiect si de aprobare a acordului de
partenenat.
INITE REGILTNEA SUD-EST

Myni is

"

cod

1251

oblinut un numdr de T2
Proiectul de hotdrdre a fost su .rs la vot qi s-a
din num6rul de t2
,,imPotrivd" , 0 voturi abtineri
voturi ,,Pgntru",
-0- 9i 13 consili ri locali in funclie.
consilieii locali prezen{i

DrePt Pentru care s-a inchet
exemplare, spre cele legale

SE

Ing. Ma

prezentul proces verbal in

AR DELEGAT

2 (doua)

