PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 12.12.2014, orele 13.00 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului local al
comunei Cislau
Astazi, data de mai sus, prin dispozitia nr.388 din 12.12.2014 a primarului comunei
Cislau, a fost convocata sedinta de indata a Consiliului local al comunei Cislau. La lucrarile
sedintei de indata a Consiliului local au fost prezenti 11 consilieri locali, din totalul celor 15
consilieri din componenta Consiliului local. Lipsesc domnii: Moiseanu Ion, Pana Gheorghe,
Coman Constantin si Savu Stelian (motivat).
La sedinta participa fara drept de vot, doamna Florea Valentina secretar al comunei
Cislau
De asemenea, mai participa, in calitate de invitat:Domnul Agapie Manole din cadrul Biroului
buget finante.
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 rectificarea nr.9 a bugetului local al comunei Cislau pentru anul
2014. Initiator primarul comunei Cislau.
Lucrarile sedintei de indata 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 :
Din numarul total de 15 de membri ai consiliului local sunt prezenti 11.
In continuare, doamna Florea Valentina avand functia de secretar al comunei Cislau,
adreseaza rugamintea domnului presedinte al sedintei sa prezinte procesul verbal al sedintei
anterioare si ordinea de zi.
Domnul consilier local Udrea Tudorel presedintele sedintei preia conducerea
lucrarilor.
Domnul consilier Udrea Tudorel 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 Udrea Tudorel, propune inceperea discutarii
proiectului de pe ordinea de zi si supune atentiei domnilor consilieri proiectul de hotarare,
respectiv:
Proiectul privind rectificarea nr.8 a bugetului local al comunei Cislau pentru
anul 2014. Initiator primarul comunei Cislau. Domnul presedinte al sedintei domnul
Udrea Tudorel: Cine se inscrie la cuvant?
Ii dau cuvantul domnului Agapie Manole prezent pentru face precizari cu privire la
proiectul de hotarare.
Domnul referent Agapie Manole:Ati primit documentele, adresele de finante, lista de
investitii. Dau citire raportului de specialitate pe care il aveti si dumneavoastra, cu privire la
rectificarea bugetara.Se da citire raportului de specialitate.
Domnul Agapie Manole:Au fost alocati 260 mii lei pentru invatamant, 25 mii lei
pentru persoanele cu handicap, 146 mii lei pentru arierate ( pentru plata catre Elmaflux) si
275736,44 lei pentru Canalizare. S-a alocat suma de 7000 lei pentru pachetele acordate

copiilor cu ocazia serbarii Pomului de Craciun si a sumei de 5000 lei pentru premiile
acordate elevilor pentru concursul „Colindele Cislaului”.
Domnul consilier Coman Ion: Suma de 146 mii lei pentru ce este ?
Domnul referent Agapie Manole: Suma este pentru plata arieratelor catre S.C.
Elmaflux S.R.L. si achitam tot debitul.
Domnul consilier Coman Ion: Suma aceasta nu poate fi folosita pentru plata termopanelor de
la Soala?
Domnul referent Agapie Manole: Rectificarea a fost efectuata pentru a putea plati
factura catre Elmaflux si banii sunt pentru acest scop.
Domnul consilier Luntraru Vasile: Trebuie schimbata tabla de la Gradinita. Are o
valabilitate? Cat e garantia?
Domnul presedinte al sedintei Udrea Tudorel: Daca nu mai sunt luari de cuvant,
supun la vot proiectul de hotarare. Nu se mai inscrie nimeni. Cine este pentru, impotriva,
abtineri?
Supus la vot proiectul de hotarare, rezulta: 11 voturi „pentru”, din 11 consilieri locali
prezenti.
Secretar Florea Valentina: Intrucat s-au inceput discutiile fara a fi supus la vot
procesul verbal al sedintei anterioare, ii dau citire procesului verbal pentru a fi supus
aprobarii.
Domnul consilier local Coman Ion: Trebuia prezentat la inceputul sedintei Consiliului
local.Eu refuz sa votez acest proces verbal acum.
Secretar Florea Valentina: Avand in vedere ca domnul presedinte a inceput direct cu
ordinea de zi, o sa citesc acum procesul verbal al sedintei extraordinare din data de
02.12.2014 pentru a fi supus aprobarii.
Domnul consilier local Coman Ion:Eu am plecat; nu il votez acum, la sedinta
urmatoare.
Secretar Florea Valentina: Trebuie supus la vot pentru a fi consemnat in procesul
verbal de azi al sedintei.
Domnul consilier Coman Ion a parasit sala.
Secretar Florea Valentina: Va rog sa ramaneti in sala pentru a fi supus la vot. Au mai
parasit Sala inaintea declararii ca fiind inchisa sedinta, doamna Voicu Ionela si domnul Min
Constantin.
Secretar Florea Valentina: Va prezint, dau citire procesului verbal din data de
02.12.2014.
Doamnul presedinte va rog sa supuneti la vot procesul verbal din data de 02.12.2014.
Domnul presedinte Udrea Tudorel: Cine este pentru, impotriva, abtineri?
Supus la vot se aproba cu 8 voturi „pentru” din 8 consilieri prezenti (Badea Vasile,
Udrea Tudorel, Luntraru Vasile, Marin Ioan, Petrosel Constantin, Mihaila Valentin, Tailup
Stefan, Vladoiu Ioan).
Procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 02.12.2014, cu mentiunea ca
acesta a fost semnat de catre presedintele de sedinta si secretarul comunei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal in 2 (doua) exemplare, spre cele
legale.
Presedintele sedintei,
Consilier,
Udrea Tudorel
Secretarul comunei Cislau,
Florea Valentina

