nbMAlqrA,
DETUL
y
)NSILIUL LOCAL CISLAU

euzAu

L:0238/5015E0
.4895/2L09.2018

PROCES-VERB
A minutei gedinlei ordi

DE AFI$ARE
din data de2t.09.2018

la cunogtinld publicd minuta qedinlei
Secretarul comunei Cisl6u, v6 ad
la prezentul Proces verbal.
ordinare ce a avut loc in data de ,

SECRET

Ingl

PRIMARIA COMUNEI CISLAU
COMUNA CISLAU
JUDB,TULBUZLIJ
MINUTA EDINTEI
incheiata astdzi orele cuocazia
com

ntei ordinate
Cislau

a

Consiliullui local al

dispozilia nr. 223114.0'9.2018 a
a' Consiliului
primarului comunei Cisldu, a fost co uotutA gedinla ordinard
a Consilir"rlui local au
iocal al comunei Cislau' La lucrdrile edinfei ordinare
din
fost prezenli- 1 1-consilieri locali, in totalul celor 13 consilieri
componenla Consiliului local'
vot, domnul Ing. Marincean Simion
La sedinla ParticiPd fbrd drePt
comunei Cis16u.
secretar delegat al comunei Cisllu 9i rimarul
la cunoqtinld
Proiectul ordinii de zi al sedi i ordinare a fost adus
retar al comunei.In conLformitate cu
publicd in termenul legal de domnul
publica locala
prevederile art.43 din Legea 21512 01 privin administratia
de consiliul local, lia ProPunerea
utin. (t) Ordinea de zi a sedintelor se
consiliului.
celui care, in conditiile art.39, a cerut trunirea

Astdzi. data de mai

sus'

$edin{a va avea urmitoarea

1.

Proiect de hotarare Privind
perioada OCTOMBRIE - DECEMB
Proiect de hotarare Pnvlr
2
Consiliului Local al comunei Cisldu
CalitAlii invdldm6ntului de la nivelul
Cisldu si a doi reptezentanti ai Consi
Consililui de Administratie a Scolii

.

rdine de zi:
alegerea presedintelui de sredinta pe
E
desemnarea a unui reprerzentant al
comisia de Evaluare qi A'sigutarc a
nitalilor de invdtimdnt din comuna
iului Local Pentru constltulrea
,imnaziale Cislau pentru anul scolar

201812019.
3. Proiect de hotarare

6a
Prlvln aprobarea rectificS-rii nt'
bugetului local al comunei Ci du Ei a listei de investilii Pe
anul 2OI8
in vedere cele
D-l presedinte de sedinta consil er Pasare Nicolae avand
mentionate mai sus , va supun spre

Ordinea de zi

.

de zi proPusa . Cine este Pentru ?
Se supune la vot Ordin
Toti consilierii prezenti voteaza ordi >a de z\ propusa.
prezenti 11
Din numarul total de 13 me bri ai consiliului local sunt

consilieri.

silier local Pasare Nic,rlae supune
Domnul preqedinte de gedin![
I verbal al sedintei ordinare din
aprobarii plenului consiliului local
ia in fata domnilor consilieri locali ,
data - 23.08.2018-. Dupa citirea a'
de catre presedintele de sedinta st
cu mentiunea ca acesta a fost se
voturi
voturi ,,Pentru" $i
secretarul delegat al comunei' Supus I vot, 11
-0voturi ,,ab1ineri" din -11- consilieri prezetrli, in forma
,,impotrivd",
prezentatd"

-0 -

propune
Domnul Pregedinte de qedin!6 c nsilier local Pasare Nicolere
ordinea de zi qi supune atenliei
inceperea discutdrii proiectelor de
domnilor consilieri, resPectiv.

presedintelui de sedinta
.Proiect de Hotarare Privind a
pentru perioada Octombrie - decel brie 2018.
un num6r de- 11Proiectul de hotirdre a fost suPu la vot gi s-a oblinut
voturi abtineri din numrilrul de -11voturi,,pentru",-0-,,imPottivil',consilieri locali ptezenli qi 13 consili i locali in funclie.
asare Nicolae ProPune incePerea
Domnul Preqedinte de gedin!6
| 2 de pe ordinea de zi' qi-l suPune
discutarii proiectului inscris la pu
aten{iei domnilor consilieri, respectiv
1

Proiect de hotarare Privind de
Consiliului Local al comunei Cisldu i
Calitalii invdpmAntului de la nivelul
Cisldu si a doi reprezentanti ai Consi
Consililui de Administratie a Scolii

mnarea a unui rePtezentavnt al
comisia de Evaluare qi Asigurare a
itatilor de invdtdm6nt din comuna
ului Local Pentru constituirea
imnaziale Cislau pentru anul scolar

201812019.

vot qi s-a oblinut un numdr de - 10- voturi abtineri(Luntram Vasile ) din
!i qi 13 consilieri locali in funclie'
np consilier local Pa'sare Nicolae

2

.

Proiectul de hotdrdre a fost supus
voturi,,pentru",
locali P
-0-,,imPotriv6",numdrul de 11 consilieri
Domnul Pregedinte de
propune incePerea discutdrii Pro
zi gi-l supune atenliei domnilor <
3. . Proiect de hotarare privind apr
local al comunei Cisld-u Ei a listei d
Proiectul de hotardre a fost su
voturi,,pentru",
locali
-0-,,imPotriv6",
numdrul de 11 consilieri
DrePt Pentru care s-a I
exemplare, spre cele legale.

.

tui inscris la punctul 3 de pe ordinea de
ieri, respectiv,
barea rectificS.rii nr. 6 a bugetului
investilii Pe anul 2OI8
la vot qi s-a oblinut un nutmir de -10- voturi abtineri ( Luntraru Vasile )din
!i 9i 13 consilieri locali in funcfie'
iai prezentul proces verbal in 2 (doud)

legat ,
Simion

ROMANIA
JUDETUL BUZAV
CONSILIUL LOCAL CISLAU

TEL: 0238/5O158O
NR. 4896 l2L.O9.2Ot8

PROCES.

DE AFI$ARE

din data de 21.O9.2O18

A procesului verbal al qedintei

Secretarul comunei Cisl5"u, v5"
verbal al qedinlei ordinare ce a avut I
prezentul Proces verbal'

Pulblicd procesul
data de 2L.O9.2O18 , anexat la

la cunogtinld

in

PRJMARIA COMUNEI CISLAU
COMUNA CISLAU
JUDETUL BUZAU
Proces V
incheiata astdzi 21.0g.2018 ore 13.00 cu ocazia sedinfei ,ordinare
Consiliului loc al comunei Cislau

Astdzi, data de mai

sus,

primarului comunei Cisldu. a fost
local al comunei Cislau. La lucrdril
fost prezenfi- I 1-consilieri locali,
componenfa Consiliului local.
La sedinla participd frrd drept
secretar delegat al comunei Cisldu gi
Proiectul ordinii de zi al sed
publicd in termenul legal de domnul
prevederile art.43 din Legea 215/2
alin. (1) Ordinea de zi a sedintelor se
celui care, in conditiile art.39. a cerut

a

dispozilia nr. 223114.09.2019 a
vocatd qedinla ordinard a Consiliului
sedinfei ordinare a Consilliului local au
din totalul celor 13 consilieri din
de vot, domnul Ing. Marirncean Simion
imarul comunei Cisldu.
i ordinare a fost adus la cunogtinfd
secretar al comunei.In cornformitate cu
I privin administratia publica locala
proba de consiliul local, la propunerea
intrunirea consiliului.

$edinfa va avea urmltoarea rdine de zi:

l.

Proiect de hotarare privind egerea presedintelui de sedinta pe
perioada OCTOMBzuE - DECEMB
2
Proiect de hotarare privi
desemnarea a unui reprezentant al
Consiliului Local al comunei Cisldu comisia de Evaluare gi Asigurare a
Calitdfii invafdmdntului de la nivelul italilor de invdtdmdnt din comuna
CislSu si a doi reprezentanti ai Consil ui Local pentru constituirea
Consililui de Administratie a Scolii G mnaziale Cislau pentru anul scolar
2018/2019.
3. Proiect de hotarare priv
aprobarea rectificdrii nr.
a

.

6

bugetului local al comunei Cis u qi a listei de invest:ifii pe
anul 2OI8
D-l presedinte de sedinta consili
mentionate mai sus, va supun spre

Pasare

Nicolae avand inLvedere cele

Ordinea de zi

.

Se supune la vot Ordinea de zi propusa . Cine este pentru ?
Toti consilierii prezenti voteaza ordi
de zi propusa.

prezenti
Din numarul total de 13 mem i ai consiliului local sunt

11

consilieri.
Nicolae supune
Domnul preqedinte de qedinld nsilier local Pasare
I verbal al sedinlei ordinare din
aprob[rii plenului consiliului local p
ia in fata domnilor consilieri locali ,
data - 23.08.2018-. Dupa citirea acer
de sedinta si
cu mentiunea ca acesta a fost sernn de catre presedintele
votun
11 voturi ,,Pentru" qi
secretarul delegat al comunei' Supus I vot,
-0voturi,,ab!ineri" din -11- consilieri ptezenfi, in forma
,,impotrivd",
prezenlatd.

-0

Domnul Preqedinte de gedin!6
inceperea discutdrii proiectelor de
domnilor consilieri, resPectiv'

nsilier local Pasare Nicolae propune
ordinea de z\ qi supune atenliei

erea presedintelui de serilinta
brie 2018.
pentru perioada Octombrie D-l consilier TailuP Stefan Propu ca presedinte de sedinta Pentru
rghel Constantin.
urmatoarea perioada pe d-l consilier
un numdr de- 11Proiectul de hotdrdre a fost suPu la vot gi s-a oblinut
voturi abtineri din numiirul de -11a
decel

I .Proiect de Hotarare Privind

voturi,,Pentru",-0-,,imPotrivd",consilieii locali ptezen\i qi 13 consili
Domnul Preqedinte de qedinfd
discutdrii proiectului inscris la

locali in functie.

Nicolae

|

ProPune incePerea
2 de pe ordinea de zi gi-l suPune

atenliei domnilor consilieri, respectiv
narea a unui rePrezentant al
Proiect de hotarare Privind
Evaluare qi Asigurare a
Consiliului Local al comunei Cislau i comisia de
invdtdm0nt dirn comuna
CalitAlii invdldmAntului de la nivelul nitililor de
constltuffea
Cislau si a doi reprezentanti ai Consil ului Local Pentru
anul scolar
pentru
Consililui de Administratie a Scolii imnaziale Cislau
201812019.
sl
D-l presedinte de sedinta Prezin proiectul de hotarare Propune
aprobarea acestuia in forma ptezenti
vot gi s-a oblinut un numdr dt : 1.9Proiectul de hotdrdre a fost supus
di
Vastle ) oln
voturii abtineri(Luntranr Vasile
,,impotriv6" ,voturi ,,pofltru",
locali in funclie'
numdrul de 11 consilieri locali pteze ti si 13 consilieri
ntd consilier local Parsare Nicolae
Domnul Pregedinte de
lui inscris la punctul 3 de pe ordinea de
propune inceperea discutdrii proie
ieri, respectiv,
zi qi-l supune atenliei domnilor co
nr. 6 a bugetului
3. . Proiect de hotarare Privind aP barea rectificS.rii
anul 2018
local al comunei CislAu qi a listei d investifii Pe

2

.

-

-0-

de -10Proiectul de hotdrdre a fost supus vot gi s-a oblinut un numLdr
, -1 voturi abtineri ( Luntraru Vasile )din
voturi ,,porltru",
qi 13 consilieri locali in funclie'
locali pteze
-0-,,impotrivd"
numdrul de 11 consilieri
e concluziile comisiei care s-a
La punctul diverse au fost Pre
Georgeta .
deplasat in satul Buda -Craciunesti la amilia Balea
do'ua persoane
D- I consilier Burghel Constantin arat ca in locuinta locuiesc
ie si sant 3 Paturi si o soba .
adulte si 4 copii, . In camera este cur
cu bani, deoarece
Propune ca aceasta familie sa fie ajuta cu materiale nu
Primar
n, ut. garantia ca acestia vor fi cheltu i in mod corespunzator 'Dl- I
t un ajutor banesc Pentru a se face
arataca acestei familii i s-a mai aco
bransament electric la aceasta locuin
ca stie situataia acestei familii, si ca
D-l consilier Coman Consatantin
de alimente . Este de acord cu
aceasta a fost aiutatamaterial prin
constructiei oferind materiale de
ajutarea acestei familii prin extind
constructie de catre Primarie
de un
D-l consilier Badea Vasile arata ca tusi familia beneficiaza de
gasite cai
venit lunar dar nu este folosit in mod respunzator . Trebuie
legale pentru a ajuta aceasta familie '
D-l consilier Vladoiu Ion atata ca fi bine sa fie ajutati cu alimente '
la care
D-l Primar atata ca ar trebui luata gatura cu Persoanele de
re o locuinta.
aceasta familie intentioneaza sa c
iVlirica
D-l primar supune dezbaterii cor ilierilor solicitarea d-nei
Mirica Andreea
Gabriela aare a solicitat un sprijin fi nciar pentru fiica sa
acoperirea cheltuielilor cle cazare la
eleva la Liceul economic Buzau Pen
acoPerirea unet
camin . ProPun sa i se acorde lunar ma de 100 lei Pentru
parti din cheltuieli .
sa fie
D-l consilier TailuP Stefan atata este de acord ca acest coPil
, si va lua legatura cu conducerea
ajutat material chiar cu o suma mal n
posibilitatile de ajutor, chiar
liceului pentru a identifica in mod co
achitarea contravalorir cazarii de catr Primarie.
iat prezentul proces verbal in 2 (doud)
DrePt Pentru care s-a in
exemplare, spre cele legale.

Presedinte de sedinta
Consilier local
Pasare Nicolae

Cislau, 21.09.2018

Secretarul delegat '
Ing. Marincean Ei:r$o"

