PROCES VERBAL

lncheiat astazl zd.lz.zol4, orele 14.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei
Cislau

Astazi, dat{ de mai $us, prin dispozitia nr. 393 din 16.12,2014 a pr:imarului
c.islau'La
comunei Cislau, I fost cooVorl&ta sedinta ordinara a Consiliului locai al comunei
din totalul
lucrarile sedint:i 6rairr.r. a Consiliului local au fost prezentr 14 consilieri locali,
Jil;omponenta consiliului local. Lipseste nemotivat domnul consilier
celor 15 consil
Idn.
local: Moiseanu. "rl
La sedinta farticipa fara d.rept de vot, doamna Florea Valentina secretar al comunei
Cislau si Primaru[ comunei Cislau.
in cadrul
De asemtr.rdu, mai participa, in calitate de invitat: Agapie Manole, referent
Biroului buget tin!,nte contabilitate, impozite si taxe locale
proiectul otdinii de zt ar sediniei ordinare a fost adus la cunostinta pr-rblica in
termenul legal de doamna s,scretar al comunei. In conformitate cu prevederile art. 43 din
se
Legea 2lsl2oO1 frivind adnrinistratia publica locala, alin (1) ordineade zi a Eedinlelor
apiobd de consiili]rt locat, la propunerea celui care, in condiliile art. 39, a cerut intrunirea
cinsiliutui. Sultlirlnentarea or:dinii d,e zi se poate face numai pentru probleme urgente, care
nu pot fi ama'ale pana la qedinfa urmatoare, qi numai cu votul majoritS,fii consilierilor
locaji prezenfi. sf ireciz eaza faptul ca a fost schimbata ordinea proiectelor de hotarare
1 pe
astfel ca proie<:tr-ih privind alegerea presedintelui de sedinta este trecut de la pozitia
pozitia 9, facar.dr{-se o noua numerolare.
Sedinta val avea urnratoarea ordine de zt:

l.proiect dd hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2014. Initiator
primarul comun$i Cislau'
2.proiect dd hotarare privind aprobare a rmpozitelor si taxelor locale pentru anul
2O l 5.Initiatorrrifnarul comunei Cislau'
3.proiect cle hotarare prrivind proiectul ,,Programului de achtzitii publice perrtru anul
2015". initiato:: Pfimarul cornunei Cislau.
4. proiect dd hotarare trrrivind, organtzarea si desfasurarea serbarilor anuale
,,pomul <ie Cra:irJn,, si -Cotin.deie Cislaului,, pentru elevii din cadrul institutiilor sc'olare din
comuna CislauL pfntru anul 20T4.lnitiator Primarul comunei Cislau
S. proie,lt' b" hot.ru.,-. privind aprobarea lucrdrilor de interes local care vor fi
Initiator
executat.e i' a,rul 2015 de p,ersoanele apte de munca beneficiare de ajutor social,
Primarul comuLndi Cislau.
6..proiect. d. hotarare privind aprobarea masurilor necesare supravegrlerll s1
prevenirii rasllarfdirii turba.rii si. a bolii limbii albastre (r3luetongue)' Injtiator Primarul
comunei Cisla'-t
reptezentantul
7.proiec1. db hotarare privind desemnarea persoanelor care pot inlocui
Consiliu.lui l-ocal Cislau, iiL Adunarea Gene rala a Asociatiei Dezvoltare Intercomunitara
,,Bazau 20OB'. tn]itiator PrirrLarul comunei Cislau'
B.proiect dle hotarare privind privind modificarea si cornpletarea inventarultLi
pentru
bunurilor car3 A"partin dorneniului public al comunei Cislau, judetul BuzauInitiator
declararea un()r ]ultruti imobile ca apartinand domeniului public de interes local.
Primaru.l comr.t ndi Cislau.
g.proiec: d" hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada
ianuare 2OI5 -rn]artie 2015. Initiator primarul comunei Cislau
l0.proiect be hotarare. privind constatarea incetarii de drept inainte de
Ion si
expirarea aurltfl normale a mandatuiui de consilier iocal al domnului Moiseanu
C)islau'
declarareu au ou.du.nt a manrlatului de consilier local. Initiator Primarul comunei
sus va
mai
Domnul cdnsilier locurl Udrea Tudorel: Avand in vedere cele mentionate
supun aprobarii noua ordine de zi.
Se supune la vot noua ordine de zi propusa cu cele 10 puncte.
Cine es,e pentru aprobarea ordinii de zi ?" Toti corisilierii locali prezentr, voteaza

Sedinta t:st legal constituita, fiind convocata in termenul legal prin dispozitia
domnului primar, apoi doamna Florea Vaientina anunta cvorumr'll sedintei'
Din nurrra I total de 15 de membri ai consiliului local sunt preze:ntr 14. Lipseste
nemotivat domtru consiiier local: Moiseanu ion.
Se qrrnlrrlP
aprobarii plenului consiliului local procesul verbal a1 sedintei de indata
vqrer'rv
vv
din data de L2.I .2OI4. cu mentiunea ca acesta a fost semnat de catre presedintele de
sedlnta sl secl'e rul comunei. Cu 14 voturi ,,pentru", domnii consilieri locali prezentt
aproba procesul v rbal al sedintei de indata din data de 12.I2.2014, tn forrna prezentata.
Domnul ,:o silier local Vladoiu Ioan propune inceperea discutarii prroiectelor de pe
ordinea de zi si s pune atentiei domnilor consilieri primul punct al acesteiaL, respectiv:
iiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2Ot4.
1.
In tiator prirnarul comunei Cislau. Initiator Primarul colmunei Cislau
Dau cuva.nt I domnuluLi Agapie Manole, avand functia de referent, dirr cadrul
biroului buget .:in te: O sa'r'a dau cateva date potrivit raportului de specialitate al sefului
de birou contilbt itate cu privire la acest proiect de hotarare. Este critit raportul de
specialitate de r:a e domnul Agapie Manole.
Domnul co silier local Coman Constantin: Bani.i pentru pomul de Cracitrn vor fi
ete pentru elevi si 5000 pentru premii' As dori sa st.iu desp.re cei B0
12000 lei pentt'u
mii cheltuiti pent agricultu ra, ce fe1 de cheltuieli sunt?
Domnul l)ri ar Mitroiu Dumitru: Subventia de la APIA reprezinta suma B0 mii lei si
sunt pentru pent u ingrijireeL islazului.Lucrarile efectuate pe islazul comunal. Stiti doar ca
in fiecare an al:l rimit subventia de la APIA. Pe ce ii cheltuim? Daca nu am avea subventia
ar trebui sa datn slazul in arenda.
Domnul Vi eprimar Marin Ioan: Islazui a fost ingrijit, au fost efectuate lucrari 1a
Cislau, Gura Ba ei si Buda Craciunesti. Exista o firma care executa lucra:riie.
Domnul r:o silier local Pana Gheorghe: Ce fel de lucrari se fac? Paste o stana acum'
Domnul r:o silier local Min Constantin: Toti banii se duc pe firma?
Domnul ,:o silier local Coman Constantin: Se curata la Buda Craciu.nesti. Am vazut.
Chiar se fac lu<:r ile. dar e suprafata mica.
Domnul pr sedinte consilier local Udrea Tudorel: Supun la vot. Sr-rpr-rs la vot: i0
rrnfr
ner.ttrt qI2; t
vvLqrr rri
,,abtinere" a domnului Pana Gheorghe si 3 voturi ,, impotriva" (Coman
,ryvrrrr
Ion, Min Constan in si Voicu Ionela)
dere aprobarea proiectului cle hotarare, domnul Udrea Tudorel trece la
Avand in
urmatorul punct 1e pe ordinea de zt.
2. Proie,lt de hotara:re privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru
anul 2015. Initia or primarutl comunei Cislau.
Domnul p sedinte al sedintei domnul Udrea Tudorel: daca sunt lueiri de cuvant,
cine se inscrie?'
Doamna c silier local Voicu lonela: Nu sunt de acord cu aceasta taxa speciala
de salubrrzare sa fie aplicata.
Domnul c silier local Coman Constantin: Bu sunt impotriva tzu<ei Pentru cei
care nu benefi<:i a de serviciul de salubrizare si sunt obligate sa plateascaL taxa. Pentru
restul taxelor eu unt de acord.
Domnttl pr sedinte Ud.rea Tudorel: Cine este pentru aprobarea punctului 2 de pe
ordinea de zi ? S pUn 1a vOt. Supus la vot: 1O voturi ,,pentru", 1 vot ,,impotriva" ('Voicu
Ionela) si 3 vo1.u abtineri (Min C-tin, Pana Gheorghe si Coman Ion) din 15 consilieri
locali in functit: s 14 prezenr:i la sedinta.
In contin are, domnul Udrea Tudorel presedintele sedintei, supLrne discutiei
domnilor consiii ri proiecttrl de hotarare pentru aprobarea urmatorului punct de Pe
ordinea de zi:
3. Pro t de hotarare privind proiectul ,,Programului de archizitii publice
pentru anul 2t01 ". initiator primarul comunei Cislau.
Domnul c silier local, presedinte al sedintei domnul Udrea Tudorel: daca sunt
? Nu sunt. Nu se inscrie niment.

Domnul \/j primar: La Patarlagele se duc si platesc taxa. Si 1a noi se vor tncasa
bani cand va func 10n4.
Domnul c,o ilier local Tailup Stefan: Eu sunt de acord cu acest proie:ct. Pirscovul
lucreaza si se d:s
Domnul l)rr ar Mitroiu Dumitru: Am amanat pentru ca s-a inceput lucrarea la
Caminul Cultural este sediul stabilit pentru SPCLEP.
Domnul c:o silier local Coman Ion: Domnul Sebi unde lucreaza?
Domnul l)ri ar Mitroiu Dumitru: Lucreaza in primarie si la Gal pe proiecte'
Domnul c:o silier local Coman lon: Putem renunta 1a Gradinita nr.2'? Nu vor mai
fi copii sa se drt la acea Gradinita.lmprejmuirea de la Sala de Sport ce rost mai are?
ntru altceva,
Sa folosim banii
Domnul l)ri ar Mitroiu Dumitru: Gradinita trebuie terminata pentru ca este cu
bani din fonduri e la Guvern si este in baza unui proiect. Poate ave a si al.ta destinatie
in cazul in care n vor fi copii.
Supun la t. Cine este pentru aprobarea punctului 3 de pe ordinea de zr? Supus
tru", din 15 consilieri locali in functie si 14 prezentt la sedinta.
la vot: 14 voturi ,,
ln continu , domnul consilier local, Udrea Tudorel presedintele sedintei, supune
discutiei domnilo consilieri proiectul de hotarare pentru aprobarea urmatorului punct de
pe ordinea de zr:
4. Proiecl: d hotarare privind organizarea si desfasurarea serbarilor anuale
3'Pomul
Craciun" si tColindele Cislaului)) pentru elertii din cadrul
din comuna Cislau pentru anul 2OL4. Initiator primarul comunei
Institutiilor sc:o
Cislau.

Domnul consilier ocal. presedinte de sedinta Udrea Tudorel: Cine se inscrir: ia cuvant?
Doamna co silier local Voicu Ionela: Banii au fost pentru copii? CaLre este valoarea
prerrriilor care si-a acordat?
Domnul ])ri ar: vreo 33, premii , cupe...
Domnul (lo n Constzrntin: Am avut 3 copii cu rezultate deosebite la karate care pot
fi si la mondia.lt:. nt inscrisi la Lotul National de karate. Trebuie premiati.
Domnul lrri r Mitroiu Dumitru: O sa le dam cate 3 milioane.
Domnul 1t sedinte consilier local Udrea Tudorel: Cine se mai inscrie:l1
nime ni.
Nu se insc
Supun la v t. Cine este pentru aprobarea. punctului 3 de pe ordineil de zt? Supus la
vot: 14 voturi ,,'fe tru", din 15 consilieri locali in functie si i4 prezentt la sedinta.
In contin re, domnul consilier local, Udrea Tudorel presedintele s;edintei, supune
discutiei domnilo consilieri proiectul de hotarare pentru aprobarea urmertorului punct de
pe ordinea de zi:
hotarare privind aprobarea lucririlor de interes l,ocal care vor fi
5. Proier:t
executate in itn I 2OLS de persoanele apte de munca beneficiare cle ajutor social.
Initiator primarul comunei Cislau.
Domnul ,:o silier local, presedinte al sedintei domnul Udrea Tudorei: Daca s"unt luari
de cuvant, cu 6rri ire la acest proiect de hotarare. Cine se inscrie la cuvant
Doamna co silier 1ocal Voicu Ionela: Cate persoane sunt inscrise lil ajutorurl social?
si lucrari 1a islazr-rl comunal. Eu propun sa nu mal lucreze cei de la
Vad ca sunt p ri
Legea nr.416 ler p rsoanele din primane.
Domnul Vi eprimar Marin Ioan: Oamenii pot lucra in afara orelor obligatorii potrivit
Legii si cu ziva,
Domnul co silier local, presedintele sedintei, Udrea Tudorel: Cine se mai inscrie la
cuvant?

Nu se rrrai inscrie nimeni. Cine este ,,pentrll" ? Supun la vot. Cine este pentrU
aprobarea pur.ct lui 3 de pe ordinea de zl? Supus ia vot: 14 voturi ,,pentru", din 15
consilieri locali i funclje si 14 prezenti la sedinta.
In contin re, domnul Udrea Tudorel presedintele sedintei, liupune discutiei
domnilor consili ri proiectuLl de hotarare pentru aprobarea urmatorului punct de Pe

de hotarare privind aprobarea
Proie
supravegher:ii i prevenirii raspandirii turbarii si a
(Bluetongue). I itiator primarul comunei Cislau.
6.

Domnul r:o
luari de cuvaut, c
Domnul c:o
foarte clar stab:'li
Domnul r;o
cuvant, c
de
luari
Supus la v

masurilor necesare
bolii lirnbii albastre

silier local, presedinte al sedintei domnui Udrea Tudorel: Daca sunt

ne se inscrie?
silier local Pana Gheorghe: Se fac analtze la animale. Ocolul Silvic are
masurile in astfel de cazun, se acorda o mare atentte.
silier local, presedinte a1 sedintei domnul Udrea Tudorel: Daca sunt
ne se inscrie ? Nu sunt.
t 14 voturi ,,pentru", din 15 consilieri loca1i in functie si 14 prezentr Ia

sedinta.

In continu re, domnul consilier local, Udrea Tudorel presedir-rtele sedintei, supune

discutiei domn 'lo consilieri proiectul de hotarare pentru aprobarea urmarLorului punct de
pe ordinea de zi.

7. Proir: de hotarare privind desemnarea Persoanelor care pot
inlocui tept@z ntantul Consiliului Local Cislau, in Adunarea Generala a
Itare Intercomunitara ,,Buzau 2OO8"..lnitiator primarul
Asociatiei
comunei Cislatt.
Domnul :o silier local, presedinte ai sedintei domnul Udrea Tudorel: Daca sunt
luari de cuvant, c ne se inscrie? Nu sunt.
Domnul'la up Stefan: Sunt de acord cu acest proiect.
Domnui co silier local, presedinte ai sedintei domnul Udrea Tudorel: Supun la vot.
Cine este pentru aprobarea punctului 7 de pe ordinea de zi ? Sr-rpus la vot: 13 voturi
prezentt Ia
,rpentru", 1 zrbti re (Tailup Stefan) din 15 consilieri locali in functie si 14
sedinta.

hotarare privind privind modificarea si completarea inventarului
artin domeniului public al comunei Cislau, judetul Buzau pentru
declararea unor bunuri imobile ca apartinand domeniului public cle interes local.
Initiator prima.:ui comunei Cislau.
Domnul consilie local. presedinte al sedintei domnul Udrea Tudorei: Daca sunt luari de

8.Proiec'l
bunurilor car(l

rie?
cuvant, cine se i
Domnul consilie local Coman Ion: Sa fie ceea ce intra in domeniul public. S-a intrunit
comisia de rect:p e? S-a intocmit proces verbal?
Domnul Primar itroiu Dumitru: Da
Domnul co silier local, presedinte al sedintei domnul Udrea Tudorel: SuPun la
vot. Cine este p ntru aprobarea punctului 7 de Pe ordinea de zi ? Supus la vot: 1'4
voturi ,,pentru", in 15 consilieri locaii in functie si l4 prezenti la sedinta.

hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada
9.Proiect
2015. Initiator primarul comunei Cislau
ianuare 2015
Domnul consilie local, presedinte al sedintei domnul Udrea Tudorel: daca sunt luari de
cuvant, cine se, i scrie?
silier local Coman lon: Eu propun pe Voicu Ionela. Se supune Ia vot
Domnul
turi ,,pentru" (Coman Ion, Coman Constantin, Min Co:nstantin si Pana
propunerea: 4
Gheorghe) si i btiner-e" (Voicu Ionela) si 9 voturi ,,impotrlva" din 14 consilieri prezenti si
15 consilieri in

nctie

Domnul p sedinte de sedinta Udrea Tudorel: Nu a fost intrunit cvorumul necesar,
potrivit Legii nr. l5 art.45 alin (1). Propun supunerea la vot a proiectuiuri de hotarare asa
Cine este pentru, impotriva, abtineri?

Supus

lia.

(Coman lon, C,l
consilieri preze nti

B voturi ,,pentru.", ,1 abtinere (Vladoiu loan) si 5 voturi ,,impotriva"
Constantin, Min Constantin si Pana Gheorghe, Voicu lonela) din 14
15 consilieri in functie

Domnul to silier local, presedinte al sedintei domnul Udrea Tudorel: Supun la
vot. Cine este pe tru aprobarea punctului 7 de pe ordinea de zi ? Supus la vot: 13
voturi,,pentru", d n 15 consilieri locali in functie si 13 prezenti la sedinta.
hotarare privind constatarea incetarii de drept inainte de
expirarea durarte normale a mandatului de consilier local al domnului Moiseanu Ion
si declararea pa vacant a mandatului de consilier local. Initiator Primarul comunei
lO.Proiergt

Cislau.

Domnul <:o silier local, presedinte al sedintei domnul Udrea Tudorel daca sunt luari
inscrie?
de cuvant, cine
Domnul Pri ar Mitroiu Dumitru: Am primit o adresa la Partidul Democrat Liberal
prin care s-a ztd s la cunostinta exluderea din partid a domnului Moiseanu Ion si am
de hotarare.Ati citit proiectul.
initiat acest proi
Domnul p sedinte consilier local Udrea Tudorel: Daca se mai inscrie cineva la
i inscrie nimeni. Supun la vot. Cine este pentru, impotriva, abtineri?
cuvant? Nu se
Supus la vot: {i turi "pentru" (Coman Ion, Coman Constantin, Min Constantin si Pana
Gheorghe, Voic:u Ionela), impotriva-, 9 voturi ,,abtineri" din 14 consilten prezenti si 15
consilieri in funct e
Drept

pe

rt

s-a incherat prezentul proces verbal in 2 (doua) exemplare, spre

cele legale.

Presedintele sedintei,
Consilier local.
Udrea Tudorel
Secretarul comunei Cislau,
Florea Valentina

