PRIMARIA COMUNEI CISLAU
COMUNA CISLAU
JUDETULBIJT'LU
PROCES VE

AL

a
incheiata astdzi 10.1'2.2018 orele I 00 cu ocazia sedin{ei de indata
Consiliului local comunei Cislau

dispozilia nr.306/10.12.2018 a
primarului comunei Cisldu, a Fost con ocatd qedinla de indata a Consiliului
local
local al comunei Cisl6u' La lucririle dinfei de indata a Consiliului
din
au fost prezen\i 12 consilieri locali din totalul celor 13 consilieri
Vasile
componenla Consiliuluri local, lipsa hi d-l consilier Luntraru
La sedinla ParticiP| far/d drePt d vot, domnul Ing. Marincean Simion
Mitroiu
secretar delegat al co.munei Cisldu q Primarul comunei Cislau ,
Astdzi, data de mai sus, Pr

Dumitru.

Proiectul ordinii de zi al sedi i de indata a fost adus la cunoqtirrld
retar al comunei. In conformitate cu
publicd in termenul legal de domnul
prevederile art.43 dirr Legea' 21512 1 privin administratia publica locala
ba de consiliul local, la propunerea
alin. (1) Ordinea de zi a sedintelor se
nirea consiliului.
celui care" in conditiile: art.39, a cerut i
$edin{a va aveal urmdtoarea o

1. Proiect

de hot;arare privind

local al comunei

D-l presedinte <le sedinta cor
vedere cele mentionatre mai sus, va
Se supune la vot Ordine

Toti consilierii prezenti voteaza ordi
Din numarul total de 13 me
consilieri, lipsa fiind cl-l consilier Lu

Domnul prege<linte de gedin
supune aprob[rii plenului consiliul
ordinare din dala 2'7.11.2018. Dt

ine de zi:
tatea rectificari
islau pe anul 2018

nr.8aBugetului

er Burghel Constantin avand in
spre aprobare Ordinea de zi

ezli propusa . Cine este Pentru'r
de zi propusa.

iaii consiliului

local sunt prezenti

12

Vasile

consilier local Burghel Constarrtin
i local procesul verbal aL sedinlei
citirea acestuia in fata dornnilor

consilieri locali , cu mentiunea ca

.a

fost semnat de catre presedintele

de sedinta si secretarul delegat al
voturi ,imPotrivil',
i
Supus la vot, 12 voturi
in forma prezentat1.
voturi,,abtineri" din 12 consilieri
Domnul pregedinte de qedinlS consilier local Burghel Constantin
de pe ordinea de zi 9i suPune
propune inceperea discutdrii proi

_0-

-0 -

atenfiei dornnilor consilieri, respectiv.

1. Proiect de llotarare Privind
Bugetului local al comunei

tatea rectificarii nr.

Ia

,

2.

D-l primar arutafaPtul ca s-a Primi acesta suma pentru plata asistentilor
personali ai persoanelor cu handicap si
acestui prgiecte de hotarare in forma pl

Proiectul de hotirdre a fost supus
,0
voturi ,,pentru",
-0-,,imPotriv5o'
consilieri locali prezenli
9i 13 consili

izatii, si solicita abrobarea

vot gi s-a ob{inut un numdr de 12
abtineri din numdrul de 12
locali in funcfie.

Drept Pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal in 2 (doua)
exemplare, spre cele legale.
Presedinte de sedinta

Consilier local
Burghel Constantin

Secretar delegat

Ing. Marincean Simion

