PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 07.04.2014, orele 16.00 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al
comunei Cislau
Astazi, data de mai sus, prin dispozitia nr.104 din 03.04.2014 a primarului comunei
Cislau, a fost convocata sedinta extraordinara a Consiliului local al comunei Cislau. La
lucrarile sedintei extraordinare a Consiliului local au fost prezenti 12 consilieri locali, din
totalul celor 15 consilieri din componenta Consiliului local. Lipsesc motivat domnii: Pana
Gehorghe, Coman Constantin si Udrea Tudorel.
La sedinta participa fara drept de vot, doamna Florea Valentina secretar al comunei
Cislau.
De asemenea, mai participa, in calitate de invitat:Domnul Petrosel Mihai
Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare a fost adus la cunostinta publica in
termenul legal de doamna secretar al comunei prin intermediul avizierului si
cuprinde urmatoarele:
1. Proiectul privind realizarea investitiei ”Parc fotovoltaic de 500 kw cu
racord la sistemul energetic national, comuna Cislau, judetul Buzau”. Initiator
primarul comunei Cislau.
Lucrarile sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei sunt deschise de catre
doamna Florea Valentina, secretarul comunei care anunta ca sedinta este legal constituita,
fiind convocata in termenul legal prin dispozitia domnului primar, apoi anunta cvorumul
sedintei.
Doamna Florea Valentina secretarul comunei :
„Buna ziua, domnilor consilieri. Din numarul total de 15 de membri ai consiliului
local sunt prezenti 12.
Se supune aprobarii plenului consiliului local procesul verbal al sedintei ordinare din data de
26.03.2014, cu mentiunea ca acesta a fost semnat de catre presedintele de sedinta si
secretarul comunei. Cu 12 voturi „pentru”, domnii consilieri aproba procesul verbal al
sedintei ordinare din data de 26.03.2014, in forma prezentata.
In continuare, doamna Florea Valentina avand functia de secretar al comunei Cislau,
adreseaza rugamintea domnului Luntraru Vasile presedintele sedintei sa preia conducerea
lucrarilor.
Domnul consilier Luntraru Vasile presedintele sedintei:
Supun votului dumneavoastra punctul de pe ordinea de zi .
Cine este pentru aprobarea ordinii de zi?” Supusa la vot, rezulta ca toti consilierii au
votat „pentru”.
Domnul consilier, presedintele sedintei Luntraru Vasile: propune inceperea discutarii
proiectului de pe ordinea de zi si supune atentiei domnilor consilieri proiectul de hotarare,
respectiv:
1. Proiectul privind realizarea investitiei”Parc fotovoltaic de 500 kw cu
racord la sistemul energetic national, comuna Cislau , judetul Buzau”. Initiator
primarul comunei Cislau.
Domnul presedinte al sedintei domnul Luntraru Vasile: Cine se inscrie la cuvant?
Ii dau cuvantul domnului Petrosel Mihai prezent pentru face precizari cu privire la
proiectul de hotarare.
Domnul referent Petrosel Mihai: Beneficiar al investitiei va fi comuna Cislau.

Domnul consilier Coman Ion: Care va fi avantajul investitiei pentru comuna? In 5-10
ani trebuie schimbati acumulatorii si costa miliarde.
Domnul Petrosel Mihai: Banii pentru acest proiect vin din afara, fonduri europene si
contributia Consiliului local va fi de 2%. De asemenea documentatia pentru obtinerea
autorizatiei de construire este in valoare de pana la 50 mii lei, suma ce va fi achitata din
bugetul local. Important este, ca urmare acestui proiect, faptul ca vom beneficia de
acoperirea cheltuielilor pentru consumul de curent electric la scoli, primarie si iluminatul
stradal, tot ce este in domeniul public, piata, camin cultural. Va fi o compensare practic, prin
legarea la sistemul energetic national si furnizarea de curent electric.Vor urma mai multe
hotarari ale Consiliului local cu privire la acest proiect.
Domnul consilier Coman Ion: Sa desemnam o persoana din Consiliul local care are
experienta in domeniu.
Domnul referent Petrosel Mihai: Deocamdata este acest proiect de hotarare. Vor urma
si alte hotarari si daca este cazul vom desemna o persoana, insa documentatia se face de catre
un expert de catre o firma specializata, intrucat implica documentatie tehnica de specialitate.
Domnul presedinte al sedintei domnul Presedinte Luntraru Vasile: Daca sunt luari de
cuvant, cine se inscrie?
Domnul Min Constantin: Cine va fi proprietarul? Pe ce suprafata de teren va avea loc
investitia?
Domnul Petrosel Mihai: Investitia va avea loc pe o suprafata de 2 ha pentru care avem
carte funciara, proprietarul terenului fiind comuna Cislau.
Supus la vot proiectul de hotarare, rezulta: 12 voturi „pentru” din 12 consilieri locali
prezenti.
La diverse:
Domnul referent Petrosel Mihai: Doresc sa va anunt ca pentru buldoescavator a fost
depusa documentatia si a fost partial respinsa. S-a refacut documentatia potrivit solicitarii
transmise si a fost trimisa azi, prioripost la Constanta. Pentru proiectul privind Renovarea
caminului cultural s-a tinut licitatia care a fost anulata si acum a fost reluata procedura. Luni
va fi licitatia pe 14 aprilie.
Domnul Savu Stelian doreste ca la sedintele ce implica bugetul local sa se prezinte
doamna contabila Botan Cristina.
Doamna secretar Florea Valentina: Este a 3-a sedinta cand va solicit sa aduceti
rapoartele de activitate domnilor consilieri si rapoartele pentru comisiile de specialitate..
Aveti obligatia sa le intocmiti. Va rog ca cel tarziu pana la sfarsitul saptamanii sa le aduceti.
Nu uitati de declaratiile de avere si de interese mai ales daca au intervenit modificari.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal in 2 (doua) exemplare, spre cele
legale.
Presedintele sedintei,
Consilier,
Luntraru Vasile
Secretarul comunei Cislau,
Florea Valentina

Minuta
Incheiat astazi, 07.04.2014, orele 16.00 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al
comunei Cislau
Astazi, data de mai sus, prin dispozitia nr.104 din 03.04.2014 a primarului comunei
Cislau, a fost convocata sedinta extraordinara a Consiliului local al comunei Cislau. La
lucrarile sedintei extraordinare a Consiliului local au fost prezenti 12 consilieri locali, din
totalul celor 15 consilieri din componenta Consiliului local. Lipsesc motivat Pana Gehorghe,
Coman Constantin si domnul Udrea Tudorel.
La sedinta participa fara drept de vot, doamna Florea Valentina secretar al comunei
Cislau.
Se pune in discutie urmatorul proiect de hotarare:
1. Proiectul privind realizarea investitiei ”Parc fotovoltaic de 500 kw cu

racord la sistemul energetic national, comuna Cislau, judetul Buzau”. Initiator
primarul comunei Cislau.
Supus la vot rezulta: 12 voturi „pentru” din 12 consilieri locali prezenti.
Presedintele sedintei.
Consilier,
Luntraru Vasile
Secretarul comunei Cislau,
Florea Valentina

