I'RIMARIA COMUNEI CISLAU
COMUNA CISLAU
JruDETUL BUZAU
Proces V

cu ocazia sedintei ordinare a

incheiata astdzi 27 .1L20I8
Consiliului I

al comunei Cislau

Astdzi, data de mai

in

ff.

275119.11.2018 a
vocatd qedinla ordinard a Consiliului
primarului comunei Cisldu, a fost
local al comunei Cisldu. La lucrdrile sedinlei ordinare a Consiliului local au
lbst prezenl i- 13 - consilieri loc li. din totalul celor 13 consilieri riin
componen{a Consiliului local.
La sedinla particiPd fard drePt de vot, domnul Ing. Marincean SimlLon
secretar delegat al comunei Cisliu 9i rimarul comunei Cis16u.
i ordinare a fost adus la cunoqtinld
Proiectul ordinii de zi al sed
publicd in termenul legal de domnul secretar al comunei.In conformitate cu
1 privin administratia publica locala
prevederile art.43 din Legea 215
aproba de consiliul local, la propunerea
alin. (1) Ordinea de zi a sedintelor
r;elui care. in conditiile art.39, a ceru intrunirea consiliului.
sus,

$edin{a va avea urmltoarea

l. Proiect de hotarare Privind
'vor fi executate in anul 2019 de Pe

dispozilia

ine de zi:
barea lucrdrilor de interes local care
ele apte de muncd beneficiare de

iljutor social.
2. Proiect de hotarare privind apro
,Cesfbqurate de asistenlii personali ai
semestrul II al anului 2018.
3. Proiect de hotarare Privind

raportului asupra activit[ii
rsoanelor cu handicap grav pe

rea impozitelor qi taxelor locale pentru

anul fiscal2019
4. Proiect de hotarare privind apro
al comunei Cisldu qi a listei de inve

rectific[rii nr. 7

a bugetului local

pe anul 2018

izarea qi desfbqurarea serbbrilor anuale
Proiect de hotarare Privind
"Pomul de CrSciun" $i <, Colindele isl[ului > pentru elevii din cadrul
Instituliilor gcolare din comuna Cisl u pentru anul 2018

5.

alocarii unei sume de la bugetul
izarii si desfasurarii unor actiuni
2018 si Sarbatorilor de iarna
ributia comunei CISLAU ca membnr
T.Proiect de hotarare Privind
Valea Buzaului"
fondator al Asocialiei Grup de Acliu Local6"

6.Proiect de hotarare Pentru apro
local al comunei Cislau in vederea
d,edicate Zilei Nationale a Romanier

Constantin avand in vedere
D-l presedinte de sedinta consilie Burghel
aprobare Ordinea de zl '
sus va supun

cele mentionate mai

,

de zi proPusa . Cine este Pentru ?
consilierii prezenti voteaza otdir >a de zi propusa.
bri ai consiliului local sunt prezenti 13
de 13
Se suPune la vot Ordine

lloti

Din numarul total
consilieri.
Burghel Constantin
Domnul Preqedinte de qedin consilier local
local procesul verbal al sedinlei
supune aproblrii ntenltyi^.1on;i1i ,ui
0- pentru ,-0- impotriva ' -0votla
s
Su
30.10'2018,
data
din
oriinur.
in forma prezentatl.D-l consilier
,,ab!ineri" din -13- consilieri Pr
tul exprimat s-a referit la faptul ca
ilo-utt Ion precizeaza faptul ca in
Neaga .
nu s-a facut nimic concret la ziduri Domnei
consilier local Burghel Constarrtin
Domnul Preqedinte de gedi
pe ordinea de zi gi supune
propune inceperea discutlrii proie lor de
domnilor consilieri, respecti
'ut.nti.i
rea lucririlor de interes local
l.Proiect de hotarare Privind a
persoanele aPte de munci
care vor fi executate in anul 201 de
beneficiare de ajutor social'
care vor Panlclpa
D-l primar atataca trebuie Prin lucrarile la
ea arata ca numarul acestora a
beneficiarii de ajutor social ' De
scazutin mod considerabil '
qi s-a oblinut un numdr de- 13
.Proiectul de hot[rdre a fost supus a vot
voturi abtineri din numdrul de -0 voturi,oPentru",-0-,,imPotriv6",i locali in funclie.
consilieri locali prezenli 9i 13 consi
Constantin Propune incePerea
Domnul Preqedinte de qedin!6 B
2 de pe ordinea de zi qi-l suPune
discutdrii proiectului inscris la pu
atentiei domnilor consilieri, respect
raPortului asuPra
2. Proiect de hotarare Privin aprobarea
persoanelor cu handir:ap
activitltii desffigurate de asisten{i personali ai
grav pe semestrul II al anului 201
qi s-a oblinut un num[r de
Proiectul de hotirAre a it supus la vot
vil'-; - voturi abtineri din num6ru1 de - 13 -voturi ,,Pentru",
ilieri locali in funclie.
qi 13
-0-,jmPotr
13- consilieri locali prezenli

Domnul pregedinte de
propune inceperea discutarii proiec
zi gi-l supune aten{iei domnilor c
3.Proiect de hotarare privind
pentru anul fiscal2019.
D- I primar arata faptul ca taxele
cu exceptia taxei pentru parcarile
de sport.
D-l consilier Voicu Claudiu ara
se achita costurile administrative
D-l Pasare arata cataxa pentru
Proiectul de hotdrdre a fost

voturi,,p€fltfu", _0_,,impotriv6",
consilieri locali prezenli gi 13 consil
Domnul pregedinte de gedi
propune inceperea discutdrii proi
zi gi-l supune atenliei domnilor cons
4.Proiect de hotarare privind a
local al comunei Cisliu gi a liste
Nu sant discutii inafara celor din
Proiectul de hotdrdre a fost su

infd consilier local Burghel Constantin
lui inscris la punctul 3 de pe ordineia de
ilieri, respectiv,
bilirea impozitelor gi taxelor locale
le sant aceleasi ca pentru anul 2018,
la domiciliu si taxei de inchiriere a Salii
ca aceasta taxa este binevenita pentru a
salii de sport .
ubrizare sa ramana aceeasi .
us la vot gi s-a ob{inut un numir de - l3-

voturi abtineri din numdrul de 13
i locali in funcfie.
consilier local Burghel Constantin
lui inscris la punctul 4 de pe ordinear de
lieri, respectiv,
robarea rectificirii nr. 7 a bugetullui
de investifii pe anul2018
inta pe comisiile de specialitate
s la vot gi s-a obfinut un numdr de -12 'yoturi ,,pofltru", _0_,,impotrivd" , - - voturi abtineri (Luntraru Vasile
)din
numdrul de l3 consilieri locali
i qi 13 consilieri locali in func{ie.
Domnul pregedinte de qedinld c silier local Burghel Constantin
propune inceperea discutdrii proiec ui inscris la puncful 5 de pe ordinea de
:zi qi-l supune atenliei domnilor consi ieri, respectiv,
S.Proiect de hotarare privind o
nizarea gi desfigurarea serbirilo r
anualeooPomul de Criciun" $i << olindele Cisliului >> pentru elevii olin
cadrul Institufiilor gcolare din
una CislSu pentru anul2018.
D-l consilier Luntraru Vasile pro ne ca cele acizitionate sa se faca de la
LLnmagazin Angro pentru a se putea
ra mai multe produse .
D- primar si d-l consilier Tailup Stefl arata ca aceaste sant achizitii care r;e
fac pe SEAP .
Proiectul de hotdrdre a fost

la vot qi s-a oblinut un num6r de -13 l'oturi,rpentru", _0_,,impotrivd",
voturi abtineri -O-din numdrul de l.l
consilieri locali prezenli gi 13 consili
locali in funcfie.
Domnui pregedinte de gedinfd
silier local Burghel Constantin
p)ropune inceperea discutdrii proi
ui inscris la punctul 6 de pe ordinea de
zi gi-l supune atenliei domnilor consi
6.Proiect de hotarare pentru ap barea alocarii unei sume de la
b,ugetul local al comunei Cislau in
erea organizarii si desfasurarii

unor actiuni dedicate Zilei Nation le a Romaniei
de

iarna.

-

2018 si Sarbatorilor

D-l consilier Luntraru Vasile tala ca suma I se pare prea mare

.

D-l consilier Coman Constantin
faptul ca trebuie avuta mai mare
grija cu materialele achizitionate .
D-l primar precizeaza faptul ca
fost achizitionate steaguri pentru a fi
distribuite la unitati si la populati
D-l consilier Coman Ion arata ca e de acord cu cele ce se vor
achizitiona dar sa se puna in
si locatia Zidurilor Domnei Neager,
prin imprejmuirea acesteia . pune
unui catarg pentru arborarea
tricolorului Romaniei .
D-l primar arata ca in cel mai scu timp se vor face amenajari
corespunzatoare in acesta locatie
Proiectul de hotdrdre a fost

- voturi,,peotfu",

la vot gi s-a oblinut un numdr de -13

_0_,,impotrivd" -0- voturi abtineri -0-din numdrul de:
l3 consilieri locali prezenfi gi 13 c ilieri locali in functie. Domnul
preqedinte de qedinld consilier local BurghelConstantin propune
ilnceperea discutirii proiectului
la punctul 7 de pe ordinea de zi gi-l
supune atenliei domnilor consilieri,

l/. Proiect de hotarare privind
membru fondator al Asocia{iei G
lBuzaului .
Dl primar arata ca se intentionea
in prezent GAL V alea Buzaului, ul
patrimoniul primariei
Proiectul de hotirdre a fost su

- voturi,,po[tfu",

_0_,,impotriv6"

lV'

tributia comunei CISLAU
Locali" Valea

p de Ac{iune

cumpararea spatilui unde functioneaza
rior acesta constructie va intra in
us la vot gi s-a obfinut un numdr de - t 3
-0- voturi abtineri -O-din numdrul de

3 consilieri locali prezen{i gi 13
ilieri locali in functie.
La punctul diverse au fost discutat urmatoarele :
1 . Solicitarea Oficiului postal ju
Buzau in vederea incirierii unui
pentru
spatiu
oficiul postal Cislau .
D-l consilier Coman Constantin
ca de cand functioneaza in acea
postal
c;ladire Oficiul
nici un fel de lucrari de intretinere la
, nu au fost
c,ladire aceasta deteriorandu-se .
D-l primar araca ca aceasta cladire
deteriorata si trebuie gasit un
spatiu corespunzator pentru functi
in continuare a oficiului postal
urnde lucreaza persoana din localitate
lD-l consilier Vladoiu Ioan aste de
cu cu asigurarea unui spatiu pentru
ca activitatea sa se desfasoare in con uare , si sa se plateasca o chirie
I

nlodica.

D-l consilier Nitu Danut arata ca
inchirierii starea constructiei , care
Toti consilierii sant de acord cu i
activitatii Oficilui postal Cislau .
2D-I Lixandru George solicita aco
publicarii volumului doi al cartii A
D-l consilier Iorgulescu Florin int
localitatea Cislau . D-l primar confi
solicitare a intrunit un numar de 10
Nicolae , doua abtineri - Coman Io
3 . D-l Lungu Artur si Stoian Vasi

e avut in vedere in momentul
buie mentinuta in mod corespunzatrlr

.

irierea unui spatiu pentru desfasurarea
sumei de 2000 lei necesara

portret

.

daca acesta are domiciliul in
a acest lucru .Supusa la vot acesta

ipentru , un vot impotriva - Pasare
si Luntraru Vasile
Bogdan solicita un ajutor de urgenta
in suma de 1000 lei pentru a acoper o parte din cheltuielile necesare
racordarii locuintei la reteaua electri , motivand faptul ca are trei copii care
fregventeaza cursurile scolii.
Toti consilierii sant de acord cu
rdarea acestui ajutor urmand a se
emite o dispozitie in acest sens .
Drept pentru care s-a incheiat pre

in 2 (doud) exemplare, spre cele

1[egale.

Secreta

Ing. Ma

I delegat,
n Simion

