PROCES VERBAL
Incheiat astazi 23.10.2014, orele 16.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei
Cislau
Astazi, data de mai sus, prin dispozitia nr. 326 din 17.10.2014 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 nemotivat urmatorii consilieri locali: Coman Ion, 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 şedinŃelor se aprobă de consiliul local, la
propunerea celui care, în condiŃiile art. 39, a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi
se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la şedinŃa următoare, şi
numai cu votul majorităŃii consilierilor locali prezenŃi.

Sedinta va avea urmatoarea ordine de zi:
1.
Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada
octombrie-decembrie 2014. Initiator primarul comunei Cislau.
2.
Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul al III-lea pe
anul 2014. Initiator primarul comunei Cislau.
3.
Proiect de hotarare privind rectificarea nr.7 a bugetului local a comunei Cislau, judetul
Buzau. Initiator primarul comunei Cislau.
4.
Proiect de hotarare pentru aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru
anul 2015. Initiator primarul comunei Cislau.
5.
Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico
financiari, forma revizuita 2 pentru proiectul “Sistem de management integrat al deseurilor in judetul
Buzau”. Initiator primarul comunei Cislau.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea primirii comunei Gura Teghii in calitate de membru
asociat precum si aprobarea modificarilor in mod corespunzator a Actului Constitutiv si Statutului
Asociatiei.Initiator primarul comunei Cislau.
7. Proiect de hotarare pentru actualizarea Planului de analiza si acoperire impotriva riscurilor
al comunei Cislau, judetul Buzau. Initiator primarul comunei Cislau
Avand in vedere cele mentionate mai sus va supun aprobarii noua ordine de zi.
Se supune la vot noua ordine de zi propusa.
Toti consilierii prezenti, voteaza „pentru” ordinea de zi propusa.
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. Lipsesc urmatorii
consilieri locali – Coman Ion, Moiseanu Ion (adresa din partea PDL).
Se supune aprobarii plenului consiliului local procesul verbal al sedintei ordinare din data de
06.08.2014, cu mentiunea ca acesta a fost semnat de catre presedintele de sedinta si secretarul
comunei. Cu 13 voturi „pentru”, domnii consilieri locali prezenti aproba procesul verbal al sedintei
ordinare din data de 06.08.2014, in forma prezentata.
Domnul consilier local Udrea Tudorel a fost propus presedinte de sedinta, fapt pentru care
conducerea lucrarilor este preluata de domnul Vladoiu Ioan, cel mai in varsta consilier local cu
acordul tuturor consilierilor prezenti pentru deschiderea lucrarilor sedintei si supunerea la vot a
primului proiect de hotarare de pe ordinea de zi.
Se supun votului dumneavoastra cele 7 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 Vladoiu Ioan propune inceperea discutarii proiectelor de pe ordinea de
zi si supune atentiei domnilor consilieri primul punct al acesteia, respectiv:
1.Proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada
octombrie -decembrie 2014. Initiator primarul comunei Cislau.

A fost initiat proiectul de hotarare privind numirea pe perioada octombrie-decembrie 2014 a
presedintelui de sedinta, pe domnul Udrea Tudorel.
Domnul Pana Gheorghe: Propun ca presedinte de sedinta sa fie doamna Voicu Ionela.
Domnul Vladoiu Ioan:Sa supunem la vot cele doua propuneri:
Propunerea privind –o pe doamna Voicu Ionela: Supus la vot 3 voturi „pentru”, 1 „abtinere” a
doamnei Voicu Ionela si 9 voturi „impotriva”
Domnul Vladoiu Ioan: Propun supunerea la vot ca presedinte de sedinta in persoana domnului
Udrea Tudorel; supus la vot 8 voturi „pentru”, 1 abtinere a domnului Udrea Tudorel si 4 voturi „
impotriva”.
Domnul consilier local Vladoiu Ioan: Este ales presedinte de sedinta pentru perioada
octombrie –decembrie 2014 domnul Udrea Tudorel si va prelua conducerea sedintei.
Avand in vedere aprobarea proiectului de hotarare, domnul Udrea Tudorel preia lucrarile
sedintei.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul al
III-lea pe anul 2014. Initiator primarul comunei Cislau.
Domnul presedinte al sedintei domnul Udrea Tudorel: 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 Marin Ioan: Supun la vot: cine este pentru aprobarea punctului 2 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 Marin Ioan presedintele sedintei, supune discutiei domnilor consilieri
proiectul de hotarare pentru aprobarea urmatorului punct de pe ordinea de zi:
3. Proiect de hotarare privind rectificarea nr.7 a bugetului local a comunei Cislau,
judetul Buzau. Initiator primarul comunei Cislau.
Domnul consilier local, presedinte de sedinta Marin Ioan: Cine se inscrie la cuvant?
Domnul consilier local, presedinte al sedintei domnul Marin Ioan: daca sunt luari de
cuvant, cine se inscrie ? Nu sunt. 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.La venituri cap.11.02.05 sume defalcate din TVA pentru drumuri 40 mii lei
conform adresei Consiliului Judetean Buzau nr.11709/15.10.2014
Cap. 11.02.06 sume TVA echilibrare, s-au achitat arierarate sustinute prin Programul de
Dezvoltare Proiecte un plus de 205 mii lei conform adresei Consiliului Judetean Buzau
nr.11709/2014, suma 105 000 lei si Directia de Finante Buzau 55 000 lei. La Cap. 04.02.04 cote
impozit pe venit plus 20 mii lei; la cap. 04.04.04 cote impozit pe venit cota de 18,5% un minus de
16 mii lei pentru echilibrare buget local potrivit adresei nr.36548/2014 de la Directia de Finante;
la cap. 11.02.02 TVA persoane cu handicap drepturi asistenta sociala un plus de 64 mii lei potrivit
adresei nr.37184/2014 de la Directia de Finante Buzau. Acestea fiind spus avem un total de 313
mii lei.
La cheltuieli la cap.51.02.20 administratie publica la cheltuieli materiale s-au cheltuit 78
mii lei si cheltuieli de capital +20 mii lei; la cap. 67.02. cultura +25 mii lei.
La cap 68.02. asistenta sociala + 39 mii lei, la cap.70.02 servicii publice + de 32 mii lei, la
cap 74.02. cheltuieli de capital canalizare + 19 mii lei si cheltuieli materiale deseuri + 100 mii lei.
Supun la vot: Cine este pentru aprobarea punctului 3 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 consilier local, Marin Ioan presedintele sedintei, supune discutiei
domnilor consilieri proiectul de hotarare pentru aprobarea urmatorului punct de pe ordinea de zi:
4. Proiect de hotarare pentru aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice
pentru anul 2015. Initiator primarul comunei Cislau.
Nu se inscrie nimeni. Dau cuvantul doamnei secretar Florea Valentina: Planul de ocupare
al functiilor publice a fost transmis Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. Aceasta ne-a
comunicat un raspuns cu privire la faptul ca nu exista obiectiuni cu privire la continutul Planului.

De asemenea se mentioneaza in adresa ca dupa aprobarea in sedinta Consiliului local, Planul de
ocupare al functiilor publice va fi comunicat in format electronic prin intermediul Portalului de
Management al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. In anul 2015 vor fi promovati 2
functionari publici in gradul professional imediat superior.
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, Udrea Tudorel presedintele sedintei, supune discutiei
domnilor consilieri proiectul de hotarare pentru aprobarea urmatorului punct de pe ordinea de zi:
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate a indicatorilor
tehnico financiari, forma revizuita 2 pentru proiectul “Sistem de management integrat
al deseurilor in judetul Buzau”.. Initiator primarul comunei Cislau.
Domnul consilier local, presedinte al sedintei domnul Udrea Tudorel: Daca sunt luari de
cuvant, cu privire la acest proiect de hotarare. Cine se inscrie la cuvant ?
Domnul consilier local, presedintele sedintei, Udrea Tudorel: Cine se mai inscrie la cuvant?
Domnul consilier local Tailup Stefan: Dupa cum ati observat a fost primita o adresa din Partea
Primariei municipiului Buzau prin care se aduce la cunostinta faptul ca se retrage din acest proiect.
Aceasta are ca urmare modificarea studiului de fezabilitate cu privire la cheltuielile din cadrul
proiectului. Avand in vedere ca noi suntem membri in acest proiect trebuie sa luam act de cele
communicate si sa aprobam in sedinta aceasta. Eu mentionez ca sunt de acord cu acest proiect de
hotarare.
Nu se mai inscrie nimeni. Supun la vot proiectul de hotarare cu toate propunerile solicitate.
Cine este „pentru” ? Supus la vot: Sunt 13 voturi ”pentru” din numarul de 13 consilieri locali prezenti
din 15 consilieri locali in functie.
In continuare, domnul Udrea Tudorel presedintele sedintei, supune discutiei domnilor
consilieri proiectul de hotarare pentru aprobarea urmatorului punct de pe ordinea de zi:
6. Proiect de hotarare privind aprobarea primirii comunei Gura Teghii in calitate
de membru asociat precum si aprobarea modificarilor in mod corespunzator a Actului
Constitutiv si Statutului Asociatiei. Initiator primarul comunei Cislau.
Domnul consilier local, presedinte al sedintei domnul Udrea Tudorel: daca sunt luari de
cuvant, cine se inscrie? Nu sunt.
Dau cuvantul domnului Marin Ioan: trebuie sa primim comuna Gura Teghii in calitate de
membru asociat si in urma acestora se vor aproba si se vor efectua modificarile in mod
corespunzator a Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei. Dupa cum stiti facem parte din
aceasta Asociatie si trebuie sa ne dam acordul cu primirea unui nou membru.
Domnul consilier local, presedinte al sedintei domnul Udrea Tudorel: daca sunt luari de
cuvant, cine se inscrie ? Nu sunt.
Supus la vot 13 voturi „pentru”, din 15 consilieri locali in functie si 13 prezenti la sedinta.
In continuare, domnul consilier local, Udrea Tudorel presedintele sedintei, supune discutiei
domnilor consilieri proiectul de hotarare pentru aprobarea urmatorului punct de pe ordinea de zi:
7. Proiect de hotarare pentru actualizarea Planului de analiza si acoperire
impotriva riscurilor al comunei Cislau, judetul Buzau.Initiator primarul comunei Cislau.
Domnul consilier local, presedinte al sedintei domnul Udrea Tudorel: daca sunt luari de
cuvant, cine se inscrie? Nu sunt.
Dau cuvantul doamnei secretar: Avand in vederea schimbarea domnului director al Scolii
Gimnaziale Cislau, a trebuit efectuata si modificarea membrilor in Comitetul Local pentru Situatii
de Urgenta al comunei Cislau. In locul domnului Vladoiu Ioan a fost trecuta doamna Mazilu
Gabriela.
Domnul Tailup Stefan: Sunt de acord cu acest proiect.
Domnul consilier local, presedinte al sedintei domnul Udrea Tudorel Supun la vot: Cine
este pentru aprobarea punctului 7 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 consilier local, Udrea Tudorel presedintele sedintei, supune discutiei
domnilor consilieri proiectul de hotarare pentru aprobarea urmatorului punct de pe ordinea de zi:
Diverse:
Domnul consilier local Luntraru Vasile: Avand in vedere cererea expresa a tuturor
consilierilor prezenti astazi la sedinta la urmatoarea sedinta sa fie pe ordinea de zi la primul
punct, un proiect de hotarare privind actualizarea indemnizatiei conform legii cu un procent de
pana la 5% din indemnizatia primarului si sa fie platita si sedinta de comisie de specialitate.

Doamna Florea Valentina: Domnule Constantin Coman va rog sa aduceti cat mai curand
declaratiile de avere si de interese intrucat a expirat termenul legal de depunere al acestora.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal in 2 (doua) exemplare, spre cele legale.
Presedintele sedintei,
Consilier local,
Udrea Tudorel
Secretarul comunei Cislau,
Florea Valentina

