PROCES VERBAL
Incheiat astazi 31.01.2014, orele 14.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei
Cislau
Astazi, data de mai sus, prin dispozitia nr. 11 din 24.01.2014 a primarului comunei Cislau, a
fost convocata sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Cislau. La lucrarile sedintei ordinare a
Consiliului local au fost prezenti 14 consilieri locali, din totalul celor 15 consilieri din componenta
Consiliului local.Lipseste: Pana Gheorghe.
La sedinta participa fara drept de vot, doamna Florea Valentina secretar al comunei Cislau.
De asemenea, mai participa, in calitate de invitati: Agapie Manole, referent in cadrul Biroului
buget finante contabilitate, impozite si taxe locale.
Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare a fost adus la cunostinta publica in termenul legal de
doamna secretar al comunei. In conformitate cu prevederile art. 43 din Legea 215/2001 privind
administratia publica locala, alin (1) Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de consiliul local, la
propunerea celui care, în condiţiile art. 39, a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se
poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la şedinţa următoare, şi
numai cu votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, fapt pentru care a fost completata ordinea de zi
cu proiectul de hotarare de la punctul 7, avand urmatoarea componenta:

Sedinta va avea urmatoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pentru anul 2013. Initiator
primarul comunei Cislau.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local si listei de investitii pentru anul
2014. Initiator primarul comunei Cislau.
3.Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr.53/2013 privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in
anul fiscal 2014. Initiator primarul comunei Cislau.
4.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de ocupare a functiilor publice
pentru anul 2014. Initiator primarul comunei Cislau.
5.Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru
anul 2014.Initiator primarul comunei Cislau.
6.Proiect de hotarare pentru aprobarea pentru aprobarea Planului local de masuri
privind incluziunea minoritatii a romilor pentru perioada 2014-2015. Initiator primarul comunei
Cislau.
7. Proiect de hotarare cu privire la reorganizarea retelei scolare pentru anul scolar 20142015 la nivelul comunei Cislau, judetul Buzau. Initiator primarul comunei Cislau.
Prezentarea raportului de activitate pe anul 2013 al Primarului, raport privind aducerea
la indeplinire de catre primar a hotararilor adoptate in anul 2013, raport privind situatia
economica a comunei Cislau, raportul de activitate pe anul 2013 al viceprimarului si
rapoartele de activitate pe anul 2013 ale consilierilor locali, rapoartele de activitate ale
comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Cislau pentru anul 2013.
Avand in vedere cele mentionate mai sus va supun aprobarii ordinea de zi.
Primarul comunei Cislau, Mitroiu Dumitru: Se supune la vot ordinea de zi propusa.
Toti consilierii prezenti, voteaza „pentru” noua ordine de zi propusa.
Lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei sunt deschise de catre domnul
Primar, care anunta ca sedinta este legal constituita, fiind convocata in termenul legal prin dispozitia
domnului primar, apoi doamna Florea Valentina anunta cvorumul sedintei:
Din numarul total de 15 de membri ai consiliului local sunt prezenti 14. Domnul /domnii
lipseste (lipsesc) –Pana Gheorghe.
Se supune aprobarii plenului consiliului local procesul verbal al sedintei ordinare din data de
17.12.2013, cu mentiunea ca acesta a fost semnat de catre presedintele de sedinta si secretarul
comunei. Cu 14 voturi pentru, domnii consilieri aproba procesul verbal al sedintei ordinare din data
de 17.12.2013, in forma prezentata.
Domnul Tailup Stefan presedintele sedintei preia conducerea lucrarilor.

Domnul consilier Tailup Stefan presedintele sedintei:
Supun votului dumneavoastra cele 7 puncte de pe ordinea de zi.
Cine este pentru aprobarea noua ordine de zi?” Toti „pentru”
Domnul consilier, presedintele sedintei, Tailup Stefan propune inceperea discutarii proiectelor
de pe ordinea de zi si supune atentiei domnilor consilieri primul punct al acesteia, respectiv:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pentru anul 2013. Initiator
primarul comunei Cislau.
Domnul presedinte al sedintei domnul Tailup Stefan: daca sunt luari de cuvant, cine
se inscrie?
Nu se inscrie nimeni. Dau cuvantul domnului Agapie Manole: O sa va dau cateva date potrivit
raportului de specialitate al sefului de birou contabilitate cu privire la acest proiect de hotarare.
Este citit raportul de specialitate de catre domnul Agapie.
Domnul presedinte Tailup Stefan: Supun la vot: cine este pentru aprobarea primului punct
de pe ordinea de zi? 14 voturi „pentru”,.din 15 in functie.
In continuare, domnul Tailup Stefan presedintele sedintei, supune discutiei domnilor consilieri
proiectul de hotarare pentru aprobarea urmatorului punct de pe ordinea de zi:

2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local si listei de investitii pentru anul
2014.Initiator primarul comunei Cislau.
Domnul presedinte de sedinta Tailup Stefan: Cine se inscrie la cuvant?
Domnul primar: Bugetul este putin mai mic fata de anul trecut insa speram ca ne vom
descurca. Proiectele sunt in derulare, planuri avem.
Domnul consilier Coman Ion: Sa se treaca la achizitii si suma pentru achizitionarea
unei centrale termice la scoala.
Domnul Vladoiu: Asa cum am mai spus inca nu putem face o astfel de investitie pentru ca
nu sunt anvelopate Scolile.
Domnul presedinte al sedintei domnul Tailup Stefan: daca sunt luari de cuvant, cine se
inscrie? Nu sunt. Supun la vot.
Supusa la vot 14 voturi „pentru”, din totalul de 15 consilieri in functie.
In continuare, domnul Tailup Stefan presedintele sedintei, supune discutiei domnilor consilieri
proiectul de hotarare pentru aprobarea urmatorului punct de pe ordinea de zi:
3.

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr.53/2013 privind stabilirea

impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in
anul fiscal 2014Initiator primarul comunei Cislau.
Domnul presedinte Tailup Stefan: Cine se inscrie la cuvant? Nu se inscrie nimeni.
Domnul Primar: Am propus initial suma de 3,5 lei pentru fiecare mp escavat. In urma discutiilor
avute si la comisii s-a hotarat ca taxa sa fie de 2,5 lei pentru fiecare metru patrat escavat.Sunt de
acord si propun acesta taxa in cuantum de 2,5 lei /mp. Supus la vot proiectul de hotarare 14 voturi
„pentru”, din numarul de 15 consilieri in functie.
In continuare, domnul Tailup Stefan presedintele sedintei, supune discutiei domnilor consilieri
proiectul de hotarare pentru aprobarea urmatorului punct de pe ordinea de zi:

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de ocupare a functiilor publice
pentru anul 2014. Initiator primarul comunei Cislau.
Domnul presedinte al sedintei domnul Tailup Stefan: Daca sunt luari de cuvant, cu privire la
acest proiect de hotarare. Cine se inscrie la cuvant?
Domnul Primar Mitroiu Dumitru: Planul de ocupare al functiilor publice a fost transmis la
ANFP, l-au studiat si intrucat nu au fost observatii, s-a trecut la urmatoarea etapa si anume
supunerea spre aprobare in sedinta Consiliului local. Dupa aprobarea hotararii aceasta va fi
comunicata la ANFP. Modificarea intervenita fata de anul trecut este aceea ca vor fi trei promovari in
grad pentru persoanele care indeplinesc conditiile legale in sensul ca au implinit 3 ani pe acelasi
grad profesional. Se va organiza un concurs in acest sens.
Domnul Presedinte Tailup Stefan: Cine se mai inscrie la cuvant? Nu se mai inscrie nimeni.
Supun la vot proiectul de hotarare cu toate propunerile solicitate. Cine este „pentru”? Toti 14 voturi ”
pentru” din numarul de 14 consilieri prezenti.

In continuare, domnul Tailup Stefan presedintele sedintei, supune discutiei domnilor consilieri
proiectul de hotarare pentru aprobarea urmatorului punct de pe ordinea de zi:

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru
anul 2014. Initiator primarul comunei Cislau.
Domnul presedinte Tailup Stefan: Se mai inscrie cineva? Dau cuvantul.
Domnului Coman Ion: Sustin in continuare trecerea achizitionarii a cate unei centrale termice
la scoli.
Domnul Vladoiu: Avem in vedere acest lucru insa dupa anveloparea scolii si schimbarea
tamplariei cu termopan.
Domnul Primar Mitroiu Dumitru:Sunt trecute in plan, asfalari, trotuare, reabilitari, construire,
renovare Camine Culturale, Pug-ul, Baza Sportiva, achizitionarea unui buldoescavator prin
programul Gal, Construire gradinita, executie lucrari Baza sportiva Model tip II si altele. Le aveti si ati
citit. Putem modifica pe parcurs in functie de fondurile pe care le avem si ce proiecte mai apar.
Domnul presedinte Tailup Stefan: Supun la vot. Cine este pentru, impotriva, abtineri? 14 voturi
„pentru” din 14 consilieri prezenti la sedinta.
In continuare, domnul Tailup Stefan presedintele sedintei, supune discutiei domnilor consilieri
proiectul de hotarare pentru aprobarea urmatorului punct de pe ordinea de zi:

6. Proiect de hotarare pentru aprobarea pentru aprobarea Planului local de masuri privind
incluziunea minoritatii a romilor pentru perioada 2014-2015. Initiator primarul comunei Cislau.
Domnul presedinte Tailup Stefan: Cine se inscrie la cuvant?
Domnul primar Mitroiu Dumitru: Am primit o adresa de la Institutia Prefectului si trebuie sa
aprobam un plan privind incluziunea minoritatii rome. Avem in plan si un proiect pentru crearea unui
centru de zi pentru copii romi.
Domnul presedinte Tailup Stefan: Cine se inscrie la cuvant? Nu se inscrie nimeni. Supun la
vot 14 voturi „pentru” din 14 consilieri prezenti la sedinta.

7. Proiect de hotarare cu privire la reorganizarea retelei scolare pentru anul scolar 20142015 la nivelul comunei Cislau, judetul Buzau. Initiator primarul comunei Cislau.
Domnul presedinte Tailup Stefan: Cine se inscrie la cuvant? Nu se inscrie nimeni. Supun la vot 14
voturi „pentru” din 15 consilieri in functie.
Diverse:
Doamna Secretar al comunei aduce la cunostinta consilierilor locali si alesilor necesitatea
prezentarii in cel mai scurt timp a urmatoarelor documente: raportului de activitate pe anul 2013 al
Primarului, raport privind aducerea la indeplinire de catre primar a hotararilor adoptate in anul 2013,
raport privind situatia economica a comunei Cislau, raportul de activitate pe anul 2013 al
viceprimarului si rapoartele de activitate pe anul 2013 ale consilierilor locali, rapoartele de activitate
ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Cislau pentru anul 2013. I-au fost
inmanate secretarului comunei din partea domnului Coman Ion, Declaratiile de avere si de interese si
de interes personal,semnate si datate.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal in 2 (doua) exemplare, spre cele legale.
Presedintele sedintei,
Consilier,
Tailup Stefan
Secretarul comunei Cislau,
Florea Valentina

