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PROCES.

A procesului verbal al

Secretarul comunei Cisld'u,
verbal al qedinlei ordinare ce a
prezentul proces verbal.

Ingr o
.:
'. "ia

DE AFI$ARE

ordinare din data de 27.11.2018

aduce la cunoqtinld publicd procesul
loc in data de 27.11.2018 , anexat la

5.

I'RIMARIA COMTNEI CISLAU
COMUNA CISLAU
JTUDETULBUZ,LA

MINUTA SEDINTEI

le cu ocazia sedintei ordinare
incheiata astdzi 27 .I 1.20 1 8
Consiliului loca al comunei Cislau
AsIdzi, data de mai

sus'

n

dispozilia

a

nr. 275119.11.2018

a

primarului comunei Cisl6u, a fost c vocatb qedinla ordinard a ConsiliuLlui
au
local al comunei Cis16u. La lucrdrile sedinlei ordinare a Consiliului local
lbst prezenfi- 13 - consilieri loca i, din totalul celor 13 consilieri 'Jin
componenla Consiliului local.
La sedinla ParticiPd lard drePt de vot, domnul Ing. Marincean Simion
secretar delegat al comunei Cislau 9i imarul comunei CislSu.
ntei ordinare a fost adus la cunoqtinld
Proiectul ordinii de zi al
publicd in termenul legal de domnu secretar al comunei.In conformitate cu
I privin administratia publica locala
;rrevederile arI.43 din Legea 215
aproba de consiliul local, la propunerea
alin. (1) Ordinea de zi a sedintelor
celui care, in conditiile art.39, a ceru intrunirea consiliului.
$edin{a va avea urmitoarea
1. Proiect de hotarare Privind
vor fi executate in anul 2019 de

rdine de zi:
barea lucrdrilor de interes local care
le apte de muncd beneficiare de

ajutor social.

2.Proiectde hotarare privind apro
desftqurate de asistenlii personali ar
semestrul II al anului 2018.

raportului asupra activitSlii
lor cu handicap grav Pe

peiltru
3. Proiect de hotarare privind stabi irea impozitelor gi taxelor locale
anul fiscal2019
4. Proiect de hotarare Privind
al comunei Cisliu gi a listei de inv

rectificdrii nr. 7 a bugetului lor:al

ii pe anul 2018

izarea qi desfbgurarea serbdrilor anuale
Proiect de hotarare Privind o
"Pomul de Crdciun" $i << Colindele islSului > pentru elevii din cadrul
Instituliilor qcolare din comuna Cisl u pentru anul 2018

5.

6.

7.

Proiect de hotarare Pentru aPro
local al comunei Cislau in v
actiuni dedicate Zilei Nationale

alocarii unei sume de la bugetul
orsanizarii si desfasurarii unor
Romaniei - 2018 si Sarbatorilor de

iama
Proiect de hotarare privind co
membru fondator al Asociatiei
Buzaului"

ibutia comunei CISLAU ca
de Actiune Locald" Valea

D-l presedinte de sedinta consi

Burghel Constantin avand in vedere

cele mentionate mai sus , va supun

aprobare Ordinea de zi , si

suplimentarea acesteia cu puncul 7.
Se supune la vot Ordi

7 Cine este

arcesteia cu Punctul nr

de

zi

propusa si suPlimentarea

? Toti consilierii prezenti

voteaz:,a

crrdinea de zi propusa.

Din numarul total de 13 me
consilieri.
Domnul pregedinte de qed

ai consiliului local sunt prezenti

13

local

Burghel ConstanLtin
siupune aprob[rii plenului consih ui local procesul verbal aI sedirr{ei
-0ordinare din data 30.10.2018, SuP la vot- 0- pentru ,-0- imPotriva ,
ti, in forma prezentatd' D-l consillier
,,ab1ineri" din -13- consilieri P
vantul exprimat s-a referit la faptul ca
Coman Ion precizeaza faPtvl ca in
nu s-a facut nimic concret la zi urile Domnei Neaga in teren , nula
propunerea de stema

consilier

.

Domnul Preqedinte de

qedi

propune inceperea discutSrii proie
atentiei domnilor consilieri, respecti
1. Proiect de hotarare Privind
care vor fi executate in anul
beneficiare de ajutor social
.Proiectul de hotdrdre a fost supus
voturi ,,pentru",-0- ,,impotriv6" ,- 0consilieri locali ptezenli qi 13 consil

consilier local Burghel Constarrtin
lor de pe ordinea de zi qi supune
robarea lucririlor de interes loczrl

019 de persoanele aPte de munci

vot gi s-a oblinut un numdr de- 13 oturi abtineri din num6ru1 de -0 eri locali in functie.

Domnul preqedinte de qedinla B rghel Constantin propune incepelrea
| 2 de pe ordinea de zi qi-l suPune
discutdrii proiectului inscris la
atenliei domnilor consilieri, respectt
2. Proiect de hotarare Privind probarea raPortului asuPra
activititii desl5gurate de asistenfii personali ai persoanelor cu handicap
grav pe semestrul II al anului 201

la vot qi s-a oblinut un numdr cle
Proiectul de hotdrdre a fost
" .- - voturi abtineri din num[ru] de' - 13 -voturi ,,Pentru",
-0-,,imPotriv
9i 13 co ilieri locali in funcfie.
I 3- consilieri locali prezenli
consilier local Burghel Constantin
Domnul pregedinte de ged
punctul 3 de pe ordinea de
propune inceperea discut6rii proiectu ui inscris la
z,i qi-t supune atenliei domnilor consi
bilirea impozitelor qi taxelor locakr
3. Proiect de hotarare Privind
pentru anul fiscal2019
la vot gi s-a oblinut un num6r de - t3Proiectul de hotdrdre a fost
13
, - - voturi abtineri din numdrul de
'roturi ,,pentru",
-0-,,imPotrivt'
r;onsilieri locali prezenli
9i 13 consili i locali in funclie.
Constarrtin
Domnul preqedinte de qedin consilier local Burghel
lui inscris la punctul 4 de pe ordinea de
proi
lpropune inceperea discutdriilieri, respectiv,
:zi gi-l supune atenliei domnilor
rectificlrii nr. 7 a
4. Proiect de hotarare Prtvln aprobarea
investi{ii pe anul20L8
bugetului local al comunei Cisliu i a tistei de
un numdr de -112 Proiectul de hotdrdre a fost su rs la vot qi s-a oblinut
1- voturi abtineri (Luntraru Vasile )din
voturi,rpentru",
i gi 13 consilieri locali in funcfie'
locali pre:
-0-,,imPotriv6",
numdrul de 13 consilieri
silier local Burghel Constantin
Domnul Pregedinte de qedin![
la punctul 5 de pe ordinea de
propune inceperea discutdrii proiect lui inscris
zi gi-l supune atenliei domnilor cont lieri, respectiv,
5. Proiect de hotarare Privin organizarea 9i desfi$urarea > pentru
Cisliului
serbirilor anuale'oPomul de Cri rn" gi << Colindele
din comuna CislIu Pentru anul
elevii din cadrul Institufiilor qco
2018
Proiectul de hotdrdre a fost su

la vot qi s-a oblinut un numdr de -13 0- voturi abtineri -0-din numdrul de 13
ieri locali in func{ie.
ilier local Burghel Constantin
ui inscris la punctul 6 de pe ordinea de
ilieri, resPectiv,
rtru aprobarea alocarii unei sume de
in vedere a organizarii si desfasurarii
ale a Romaniei - 2018 si Sarbatorilor
s

voturi,,pentru",
-0-,,imPotriv6",
9i 13 consi
consilieri locali prezenli
Domnul preqedinte de gedinld
propune inceperea discutdrii proie
2i qi-t supune atenliei domnilor co
6. Proiect de hotarare
la bugetul local al comunei Cisla
unor actiuni dedicate Zilei Natio
de iarna
oblinut un numdr de -13
Proiectul de hotdrAre a fost rpus la vot qi s-a
' . -0- voturi abtineri -0-din numdrul rle
- voturi,,Pentru",
silieri locali in funclie. Domnul
prezenli qi 13
13 consilieri locali-0-,,imPotriv['
Constantin Propune
pregedinte de qedin![ consilier.loca Burghel
de zi qi-l
in."p.t.u discutdrii proiectului 1"tj is la punctul 7 de pe ordinea
ruprnt. atenliei domnilor consilieri respectiv,

ibufia comunei CISLAU ca membru
7. Proiect de hotarare privind
Localt'Valea Buzaului
fondator al Asocia{iei Grup de Acfi
gi s-a obfinut un numdr de -13 Proiectul de hotlrire a fost supus la
voturi abtineri -O-din num6rul de 13
voturi,po[tru", _0_,,impotrivd",
locali in funcfie.

Drept pentru care s-a incheiat
legale.
Secreta

Ing. Ma

in 2 (dou[) exemplare, spre cele

l delegat,
Simion

