PROCES VERBAL
Incheiat astazi 26.03.2014, orele 16.00, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei
Cislau
Astazi, data de mai sus, prin dispozitia nr. 92 din 20.03.2014 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 15 consilieri locali, din totalul celor 15 consilieri din componenta
Consiliului local.Lipseste (lipsesc): ----.
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, investitii.
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 punctul 7 si punctul diverse.

Sedinta va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie
2014 –iunie 2014. Initiator primarul comunei Cislau.
2. Proiect de hotarare privind modalitatea de administrare a islazului comunal de la
nivelul comunei Cislau, judetul Buzau. Initiator primarul comunei Cislau.
3. Proiect de hotarare privind desfiintarea postului de asistent personal a persoanei cu
handicap grav, din cadrul Primariei comunei Cislau. Initiator primarul comunei Cislau.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea primirii comunei COSTESTI in calitate de
membru asociat al Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara „Buzau 2008” si modificarea
Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”.
Initiator primarul comunei Cislau.
5.Proiect de hotarare privind aprobarea modelului legitimatiei pentru alesii locali si a
modelului semnului distinctiv al calitatii acestora. Initiator primarul comunei Cislau.
6.Proiect de hotarare privind rectificarea nr. 1 a bugetului local pe anul 2014. Initiator
primarul comunei Cislau .
7.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Programului de achizitii pentru
anul 2014.Initiator Primarul comunei Cislau.
Diverse:
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, de mediu a comunei Cislau, gestionarea patrimuniului public privat, 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.
Procesul verbal nr.5135/20.03.2014, incheiat ca urmare a controlului pentru verificarea
activitatii de stare civila
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 15. Domnul /domnii
lipseste (lipsesc) –----.
Se supune aprobarii plenului consiliului local procesul verbal al sedintei ordinare din data de
31.01.2014, cu mentiunea ca acesta a fost semnat de catre presedintele de sedinta si secretarul

comunei. Cu 15 voturi „pentru”, domnii consilieri aproba procesul verbal al sedintei ordinare din data
de 31.01.2014, 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 alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie
2014 –iunie 2014. Initiator primarul comunei Cislau.
Domnul presedinte al sedintei domnul Tailup Stefan: daca sunt luari de cuvant, cine
se inscrie?
Domnul presedinte Tailup Stefan: Supun la vot: cine este pentru aprobarea primului punct de
pe ordinea de zi?
Supusa la vot, aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Cislau in sedinta din data de
26.03.2014 cu respectarea art.45 alin. (1), (2) sau (3) din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale,
republicata si actualizata, cu un numar de 14 voturi pentru, cu _-_ impotriva , cu __1_voturi abtineri din
numarul total de 15 consilieri in functie si 15 consilieri prezenti la sedinta.Abtinerea a fost a domnului
Luntraru Vasile.
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 modalitatea de administrare a islazului comunal de la
nivelul comunei Cislau, judetul Buzau.Initiator primarul comunei Cislau.
Domnul presedinte de sedinta Tailup Stefan: Cine se inscrie la cuvant?
Dau cuvantul domnului Primar: In urma zborurilor efectuate s-a constatat ca suprafata
eligibila pentru acordarea subventiei este de 201,15 ha in loc de 202,44 ha asa
cum v-a fost prezentat in proiectul de hotarare.
Domnul presedinte al sedintei domnul Tailup Stefan: daca sunt luari de cuvant, cine se
inscrie? Nu sunt. Supun la vot pentru suprafata de 201,15 ha.
Supusa la vot, aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Cislau in sedinta din data de
26.03.2014 cu respectarea art.45 alin. (1), (2) sau (3) din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale,
republicata si actualizata, cu un numar de 15 voturi pentru, cu _-_ impotriva , cu __-_voturi abtineri din
numarul total de 15 consilieri in functie si 15 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:

Proiect de hotarare privind desfiintarea postului de asistent personal a persoanei cu handicap
grav, din cadrul Primariei comunei Cislau .Initiator primarul comunei Cislau.
Domnul presedinte Tailup Stefan: Cine se inscrie la cuvant? Nu se inscrie nimeni.
Domnul Primar: Au fost unele probleme. Nu s-au inteles fratii intre ei. Acum batrana sta la
celalalt frate aici in Cislau. Fiul la care a fost in ingrijire, locuieste la Ursoaia.
Doamna Secretar: Au fost unele probleme in ce priveste asistentul personal,fapt pentru care
va beneficia de indemnizatie de insotitor persoana cu handicap. Banii respectivi, ce i se cuvin din
indemnizatie batranei, ii poate da celui care ingrijeste acum de ea. Desfiintarea va fi cu data de
01.05.2014 si nu cu 01.04 cum era trecut eronat in proiectul de hotarare, urmand a fi dat preavizul in
termenul legal prin dispozitie minim 20 zile lucratoare.
Domnul presedinte Tailup Stefan: Cine se inscrie la cuvant? Nu se inscrie nimeni. Sunteti de
acord cu desfiintarea postului ?
Supun la vot.
Supusa la vot, aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Cislau in sedinta din data de
26.03.2014 cu respectarea art.45 alin. (1), (2) sau (3) din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale,
republicata si actualizata, cu un numar de 15 voturi pentru, cu _-_ impotriva , cu __-_voturi abtineri din
numarul total de 15 consilieri in functie si 15 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:

4. Proiect de hotarare privind aprobarea primirii comunei COSTESTI in calitate de
membru asociat al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” si modificarea
Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”.
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: Stiti ca am avut astfel de proiecte destul de des; stiti despre
ce este vorba asa ca propun spre aprobare proiectul de hotarare.
Domnul Presedinte Tailup Stefan: Cine se mai inscrie la cuvant? Nu se mai inscrie nimeni.
Supusa la vot, aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Cislau in sedinta din data de
26.03.2014 cu respectarea art.45 alin. (1), (2) sau (3) din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale,
republicata si actualizata, cu un numar de 15 voturi pentru, cu _-_ impotriva , cu __-_voturi abtineri din
numarul total de 15 consilieri in functie si 15 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:

5. Proiect de hotarare privind aprobarea modelului legitimatiei pentru alesii locali si a
modelului semnului distinctiv al calitatii acestora. Initiator primarul comunei Cislau.
Domnul presedinte Tailup Stefan: Se mai inscrie cineva? Dau cuvantul.
Domnul presedinte Tailup Stefan: Conform Regulamentului de organizare si functionare al
Consiliului local si statutul alesilor locali exista aceasta prevedere si eu spun ca, este lucru bun
pentru noi si ne vor ramane ca amintire dupa finalizarea mandatului.
Domnul presedinte Tailup Stefan: Supun la vot. Cine este pentru, impotriva, abtineri?
Supusa la vot, aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Cislau in sedinta din data de
26.03.2014 cu respectarea art.45 alin. (1), (2) sau (3) din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale,
republicata si actualizata, cu un numar de 15 voturi pentru, cu _-_ impotriva , cu __-_voturi abtineri din
numarul total de 15 consilieri in functie si 15 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 privind rectificarea nr. 1 a bugetului local pe anul 2014. Initiator
primarul comunei Cislau.
Domnul presedinte Tailup Stefan: Cine se inscrie la cuvant?
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 Vladoiu: Sumele sunt pentru sentintele judecatoresti prin care s-au dat acele
diferente profesorilor la salarii.
Doamna Voicu: Dar aceste sume nu veneau separate?
Domnul presedinte Tailup Stefan: Cine se inscrie la cuvant? Nu se inscrie nimeni. Supun la
vot. Supusa la vot, aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Cislau in sedinta din data de
26.03.2014 cu respectarea art.45 alin. (1), (2) sau (3) din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale,
republicata si actualizata, cu un numar de 15 voturi pentru, cu _-_ impotriva , cu __-_voturi abtineri din
numarul total de 15 consilieri in functie si 15 consilieri prezenti la sedinta

7. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Programului de achizitii pentru
anul 2014. Initiator primarul comunei Cislau.
Domnul presedinte Tailup Stefan: Cine se inscrie la cuvant? Nu se inscrie nimeni.
Domnul primar: Am propus modificarea si completarea programului de achizitii. In urma verificarii
programului de achizitii aprobat la inceputul anului am constat ca au fost trecute in mod eronat la
sectiunea „lucrari” Strategia comunei Cislau, care trebuia sa apara la sectiunea „servicii”, si
buldoescavatorul trebuia sa apara la sectiunea „furnizare produse”. De asemenea la punctul
Reabilitare drumuri comunale in loc de „cerere de oferta” trebuia trecut conform pragului „achizitie
directa”, la buldoescavator „cerere de oferta” in loc de „achizitie directa”, la Executie lucrari pentru
imbunatatirea
retelei
de
drumuri
trebuia
trecut
”cerere de oferta” in loc de „licitatie deschisa”, la Baza Sportiva model tip II in loc de „cerere de

oferta” trebuia trecut „achizitie directa”. Persoana desemnata va fi domnul Petrosel Mihai cu
achizitiile directe si procedurile de licitatie.
Domnul presedinte Tailup Stefan: Supun la vot.
Supusa la vot, aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Cislau in sedinta din data de
26.03.2014 cu respectarea art.45 alin. (1), (2) sau (3) din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale,
republicata si actualizata, cu un numar de 15 voturi pentru, cu _-_ impotriva , cu __-_voturi abtineri din
numarul total de 15 consilieri in functie si 15 consilieri prezenti la sedinta
Diverse:
Domnul presedinte Tailup Stefan da cuvantul doamnei secretar .
Doamna Secretar: Florea Valentina: Va aduc la cunostina ca aveati obligatia de a prezenta
rapoartele de activitate pentru anul 2014 si anume:
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, de
mediu a comunei Cislau, gestionarea patrimuniului public privat, 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.
Aceea dintre dumneavoastra, care nu le-ati prezentat, va rog, ca pana la sfarsitul saptamanii
sa le prezentati.Acestea urmeaza sa fie publicate spre a fi aduse la cunostinta locuitorilor comunei.
Domnul presedinte Tailup Stefan da cuvantul domnului primar pentru a va prezenta Procesul
verbal nr.5135/20.03.2014, incheiat ca urmare a controlului pentru verificarea activitatii de stare
civila.
Domnul Primar al comunei Cislau: Fata de alti ani intocmirea documentelor privind stare
acivila s-a efectuat mult mai bine. Nu au fost prezentate probleme mari la inregistrarea si intocmirea
actelor. La unele documente a fost completata rubrica cu femeiesc/barbatesc in loc de masculin ,
feminin, au fost transmise in termen institutiilor interesate documentele intocmite, mentiunile
verificate au fost operate si comunicate in termen, publicatiile de casatorie au fost postate pe site-ul
primariei, nu au fost eliberate livrete de familie. Au fost eliberate 7 certificate duplicate in baza
documentelor de identitate expirate, 2 in baza pasaportului, desi solicitantul nu era C.R./D.S-ist si 3
in lipsa documentului de identitate.
Ca masuri trebuie rectificat ANS/2013 Rubrica “Locul nasterii” din NAPOLI in BOSCOTRECASE si
pe verso-ul C.M.C.D se va face referire la operarea si comunicarea mentiunilor.
Doamna Secretar Florea Valentina: Am primit de la domnul Tailup, declaratia de avere si de interese.Va
rog sa le aduceti pana la termenul limita sau daca au intervenit modificari.
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

MINUTA SEDINTA
Incheiat astazi 26.03.2014., orele 16.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei
Cislau
Astazi, data de mai sus, prin dispozitia nr. 92 din 20.03.2014 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 15 consilieri locali, din totalul celor 15 consilieri din componenta
Consiliului local.Lipseste: ----.
La sedinta participa fara drept de vot, doamna Florea Valentina secretar al comunei Cislau.
De asemenea, mai participa, in calitate de invitati: --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) 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 punctul 7 si punctul diverse.

Sedinta va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie
2014 –iunie 2014. Initiator primarul comunei Cislau. Supusa la vot, aceasta hotarare a fost adoptata
de Consiliul local al comunei Cislau in sedinta din data de 26.03.2014 cu respectarea art.45 alin. (1), (2) sau (3)
din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de 14 voturi
pentru, cu _-_ impotriva , cu __1_voturi abtineri din numarul total de 15 consilieri in functie si 15 consilieri
prezenti la sedinta

2. Proiect de hotarare privind modalitatea de administrare a islazului comunal de la nivelul
comunei Cislau, judetul Buzau. Initiator primarul comunei Cislau. Supusa la vot, aceasta hotarare
a fost adoptata de Consiliul local al comunei Cislau in sedinta din data de 26.03.2014 cu respectarea art.45 alin.
(1), (2) sau (3) din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de
15 voturi pentru, cu _-_ impotriva , cu __-_voturi abtineri din numarul total de 15 consilieri in functie si 15
consilieri prezenti la sedinta

3. Proiect de hotarare privind desfiintarea postului de asistent personal a persoanei cu
handicap grav, din cadrul Primariei comunei Cislau. Initiator primarul comunei Cislau. Supusa
la vot, aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Cislau in sedinta din data de 26.03.2014
cu respectarea art.45 alin. (1), (2) sau (3) din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale, republicata si
actualizata, cu un numar de 15 voturi pentru, cu _-_ impotriva , cu __-_voturi abtineri din numarul total de 15
consilieri in functie si 15 consilieri prezenti la sedinta

4. Proiect de hotarare privind aprobarea primirii comunei COSTESTI in calitate de membru
asociat al Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara „Buzau 2008” si modificarea Actului
Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”. Initiator
primarul comunei Cislau. Supusa la vot, aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei
Cislau in sedinta din data de 26.03.2014 cu respectarea art.45 alin. (1), (2) sau (3) din Legea nr.215/2001, a
administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de 15 voturi pentru, cu _-_ impotriva , cu
__-_voturi abtineri din numarul total de 15 consilieri in functie si 15 consilieri prezenti la sedinta

5.Proiect de hotarare privind aprobarea modelului legitimatiei pentru alesii locali si a
modelului semnului distinctiv al calitatii acestora. Initiator primarul comunei Cislau.
6.Proiect de hotarare privind rectificarea nr. 1 a bugetului local pe anul 2014. Initiator primarul
comunei Cislau . Supusa la vot, aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Cislau in
sedinta din data de 26.03.2014 cu respectarea art.45 alin. (1), (2) sau (3) din Legea nr.215/2001, a

administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de 15 voturi pentru, cu _-_ impotriva , cu
__-_voturi abtineri din numarul total de 15 consilieri in functie si 15 consilieri prezenti la sedinta
7.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Programului de achizitii pentru anul
2014.Initiator Primarul comunei Cislau. Supusa la vot, aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local
al comunei Cislau in sedinta din data de 26.03.2014 cu respectarea art.45 alin. (1), (2) sau (3) din Legea
nr.215/2001, a administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de 15 voturi pentru, cu _-_
impotriva , cu __-_voturi abtineri din numarul total de 15 consilieri in functie si 15 consilieri prezenti la
sedinta

Diverse:
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, de mediu a comunei Cislau, gestionarea patrimuniului public privat, 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.
Procesul verbal nr.5135/20.03.2014, incheiat ca urmare a controlului pentru verificarea
activitatii de stare civila

Presedinte de sedinta,
Tailup Stefan

Secretar,
Florea Valentina

