PROCES VERBAL
Incheiat astazi 26.06.2014, orele 16.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei
Cislau
Astazi, data de mai sus, prin dispozitia nr. 174 din 20.06.2014 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 13 consilieri locali, din totalul celor 15 consilieri din componenta
Consiliului local.Lipsesc motivat: domnii consilieri locali, Udrea Tudorel si Moiseanu Ion.
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.

Sedinta va avea urmatoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotarare privind rectificarea nr.3 a bugetului local si a listei de investitii
pentru anul 2014. Initiator primarul comunei Cislau.
2. Proiect de hotarare aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de
specialitate (functii publice si functii contractuale) al primarului comunei Cislau, judetul Buzau,
pentru anul 2014. Initiator primarul comunei Cislau.
3.Proiect de hotarare privind aprobarea primirii comunei AMARU 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.
4.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulieseptembrie 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 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” ordinea 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 13. Domnul /domnii
lipseste (lipsesc) – domnii consilier local Udrea Tudorel si consilierul local Moiseanu Ion.
Se supune aprobarii plenului consiliului local procesul verbal al sedintei ordinare din data de
29.05.2014, cu mentiunea ca acesta a fost semnat de catre presedintele de sedinta si secretarul
comunei. Cu 13 voturi „pentru”, domnii consilieri aproba procesul verbal al sedintei ordinare din data
de 29.05.2014, in forma prezentata.
Domnul consilier local Luntraru Vasile presedintele sedintei preia conducerea lucrarilor.
Domnul consilier local Luntraru Vasile presedintele sedintei:
Supun votului dumneavoastra cele 4 puncte de pe ordinea de zi.
Cine este pentru aprobarea ordinii de zi ?” Toti consilierii locali prezenti , voteaza „pentru”
aprobarea ordinii de zi.

Domnul consilier local, presedintele sedintei, Luntraru Vasile propune inceperea discutarii
proiectelor de pe ordinea de zi si supune atentiei domnilor consilieri primul punct al acesteia,
respectiv:

1 Proiect de hotarare privind rectificarea nr.3 a bugetului local si a listei de investitii
pentru anul 2014. Initiator primarul comunei Cislau.
Domnul presedinte al sedintei domnul Luntraru Vasile: daca sunt luari de cuvant, cine
se inscrie?
Nu se inscrie nimeni. Dau cuvantul domnului Agapie Manole, avand functia de referent,
din cadrul biroului buget finante: 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 Luntraru Vasile: Supun la vot: cine este pentru aprobarea primului
punct de pe ordinea de zi? Supus la vot: 13 voturi „pentru”,.din 15 consilieri locali in functie si 13
prezenti la sedinta.
In continuare, domnul Luntraru Vasile presedintele sedintei, supune discutiei domnilor
consilieri proiectul de hotarare pentru aprobarea urmatorului punct de pe ordinea de zi:

2. Proiect de hotarare aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de
specialitate (functii publice si functii contractuale) al primarului comunei Cislau, judetul Buzau,
pentru anul 2014. Initiator primarul comunei Cislau. Domnul consilier local, presedinte de sedinta
Luntraru Vasile: Cine se inscrie la cuvant?
Nu se inscrie nimeni. Dau cuvantul doamnei secretar Florea Valentina: Mentionez ca s-au
finalizat trei promovari in gradul imediat superior pentru salariatii din cadrul Primariei comunei
Cislau si anume doamna inspector Baroianu Roxana, domnul inspector Serban Sorin si doamna
referent Radu Doinita, care au indeplinit conditiile legale.
De asemenea a fost ocupata functia de consilier juridic debutant in urma concursului din
data de 28.05.2014. Au ramas 6 posturi de asistent personal al persoanelor cu handicap din care
2 sunt vacante si 4 sunt ocupate. Este detasata pe perioada determinata la SPCLEP Cislau
doamna inspector Dragomir Florentina.
Domnul consilier local Coman Ion: Nu sunt prea multi angajati?
Domnul Primar: Sunt exact cat avem nevoie.
Domnul consilier local, presedinte al sedintei domnul Luntraru Vasile: daca sunt luari de
cuvant, cine se inscrie? Nu sunt. Supun la vot: Cine este pentru aprobarea primului punct de pe
ordinea de zi? Supus la vot 12 voturi „pentru”, din 15 consilieri locali in functie si 13 prezenti la
sedinta, se abtine domnul Min Constantin.
In continuare, domnul consilier local, Luntraru Vasile presedintele sedintei, supune discutiei
domnilor consilieri proiectul de hotarare pentru aprobarea urmatorului punct de pe ordinea de zi:
3. Proiect de hotarare privind aprobarea primirii comunei AMARU 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 consilier local, presedinte Luntraru Vasile: Cine se inscrie la cuvant ?
Domnul Primar Mitroiu Dumitru: Cunoasteti faptul ca am mai avut astfel de proiecte si trebuie
sa-i primim in Asociatie, ca membri.
Supus la vot proiectul de hotarare 13 voturi „pentru”, din numarul de 15 consilieri locali in
functie si 13 consilieri prezenti.
In continuare, domnul consilier local, Luntraru Vasile presedintele sedintei, supune discutiei
domnilor consilieri proiectul de hotarare pentru aprobarea urmatorului punct de pe ordinea de zi:

4. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulieseptembrie 2014. Initiator primarul comunei Cislau.
Domnul consilier local, presedinte al sedintei domnul Luntraru Vasile: Daca sunt luari de
cuvant, cu privire la acest proiect de hotarare. Cine se inscrie la cuvant?
Domnul consilier local, Coman Ion: Eu il propun pe domnul Pana Gheorghe ca este validat
inaintea mea.
Domnul Primar Mitroiu Dumitru:Sunt de acord si va rog sa supuneti la vot ca presedinte de
sedinta, sa fie domnul Pana Gheorghe.

Domnul consilier local, presedintele sedintei, Luntraru Vasile: Cine se mai inscrie la cuvant?
Nu se mai inscrie nimeni. Supun la vot proiectul de hotarare cu toate propunerile solicitate. Cine este
„pentru”? Supus la vot: Sunt 12 voturi ” pentru” din numarul de 13 consilieri locali prezenti din 15
consilieri locali in functie. Se abtine domnul Pana Gheorghe.
In continuare, domnul Luntraru Vasile presedintele sedintei, supune discutiei domnilor
consilieri proiectul de hotarare pentru aprobarea urmatorului punct de pe ordinea de zi:
Diverse:
Domnul consilier local Coman Constantin: Tin sa va multumesc,atat domnului Primar, Consiliului
local si fratelui meu pentru sprijinul financiar acordat pentru baiatul care ne va reprezenta la
concursul de karate la mondiale.
Doamna Secretar al comunei: Va aduc la cunostinta necesitatea prezentarii in cel mai scurt
timp a urmatoarelor documente: raportul de activitate pe anul 2013 al Primarului, raportul privind
aducerea la indeplinire de catre primar a hotararilor adoptate in anul 2013, raportul 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. Declaratiile de avere si de interese nu au fost
depuse de domnii Min Contantin si Coman Constantin.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal in 2 (doua) exemplare, spre cele legale.
Presedintele sedintei,
Consilier local,
Luntraru Vasile
Secretarul comunei Cislau,
Florea Valentina

MINUTA SEDINTA
Incheiat astazi 26.06.2014, orele 16.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei
Cislau
Astazi, data de mai sus, prin dispozitia nr. 174 din 20.06.2014 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 13 consilieri locali, din totalul celor 15 consilieri din componenta
Consiliului local.Lipsesc motivat: Udrea Tudorel si Moiseanu Ion.
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.

Sedinta va avea urmatoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotarare privind rectificarea nr.3 a bugetului local si a listei de investitii
pentru anul 2014. Initiator primarul comunei Cislau.
2. Proiect de hotarare aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de
specialitate (functii publice si functii contractuale) al primarului comunei Cislau, judetul Buzau,
pentru anul 2014. Initiator primarul comunei Cislau.
3.Proiect de hotarare privind aprobarea primirii comunei AMARU 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.
4.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulieseptembrie 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 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.

1 Proiect de hotarare privind rectificarea nr.3 a bugetului local si a listei de investitii
pentru anul 2014. Initiator primarul comunei Cislau.
Domnul presedinte Luntraru Vasile: Supun la vot: cine este pentru aprobarea primului
punct de pe ordinea de zi? Supus la vot: 13 voturi „pentru”,.din 15 consilieri locali in functie si 13
prezenti la sedinta.
In continuare, domnul Luntraru Vasile presedintele sedintei, supune discutiei domnilor
consilieri proiectul de hotarare pentru aprobarea urmatorului punct de pe ordinea de zi:

2. Proiect de hotarare aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de
specialitate (functii publice si functii contractuale) al primarului comunei Cislau, judetul Buzau,
pentru anul 2014. Initiator primarul comunei Cislau. Domnul consilier local, presedinte de sedinta
Luntraru Vasile: Cine se inscrie la cuvant?
Domnul consilier local, presedinte al sedintei domnul Luntraru Vasile: daca sunt luari de
cuvant, cine se inscrie? Nu sunt. Supun la vot: Cine este pentru aprobarea primului punct de pe
ordinea de zi? Supus la vot 12 voturi „pentru”, din 15 consilieri locali in functie si 13 prezenti la
sedinta, se abtine domnul Min Constantin.

In continuare, domnul consilier local, Luntraru Vasile presedintele sedintei, supune discutiei
domnilor consilieri proiectul de hotarare pentru aprobarea urmatorului punct de pe ordinea de zi:
3. Proiect de hotarare privind aprobarea primirii comunei AMARU 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.
Supus la vot proiectul de hotarare 13 voturi „pentru”, din numarul de 15 consilieri locali in
functie si 13 consilieri prezenti.
In continuare, domnul consilier local, Luntraru Vasile presedintele sedintei, supune discutiei
domnilor consilieri proiectul de hotarare pentru aprobarea urmatorului punct de pe ordinea de zi:

4. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulieseptembrie 2014. Initiator primarul comunei Cislau.
Domnul consilier local, presedintele sedintei, Luntraru Vasile: Cine se mai inscrie la cuvant?
Nu se mai inscrie nimeni. Supun la vot proiectul de hotarare cu toate propunerile solicitate. Cine este
„pentru”? Supus lal vot: Toti 12 voturi ” pentru” din numarul de 13 consilieri locali prezenti din 15
consilieri locali in functie. Se abtine domnul Pana Gheorghe.
Diverse:
Trebuie depuse rapoartele si declaratiile avere si de interese, de catre cei care nu le-au depus.
Presedintele sedintei,
Consilier,
Luntraru Vasile
Secretarul comunei Cislau,
Florea Valentina

