PROCES VERBAL
lncheiatastarzi 10.02.2015, orele 16.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei
Cislau

Astazi, rlata de mai sus, prin dispozitia nr. 34 din 03.02 .2OLS 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 locaii, din totalul celor 15
consilieri di:n componenta Consiliului local. Lipsesc nemotivat domnii consilieri locali:
Moiseanu Io:n si Pana Gheor:ghe.
La sedinta participafara drept de vot, doamna Florea Vaientina secretar al comunei
Cislau si Prirrr.arul comunei Cislau.
De ase:nlenea, mai participa, in calitate de invitati: Botan Cristina Nicoleta sef birou
contabilitate in cadrul Biroului buget finante contabilitate, impozite si taxe locale si
domnul f'etr,osel Mihai, referent in cadrul Compartimentului agricol, cadastru, urbanism si
amenajar ea territoriului.
Proiect.uLl ordinii de r-i aI sedintei ordinare a fost adus la cunostinta publica in
termenul leg,al de doamna secretar al comunei. In conformitate cu prevederile art. 43 din
Legea2l5l2OOl privind ad:ministratia publica locala, alin (1) Ordinea de zi a qedinfelor se
aprobS. dr: consiliul local, la propunerea celui care, in condifiile art. 39, a cerut intrunirea
consiliuh"ri. Sir.rplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care
nu pot fi am€Lnate pAn5, la qedinfa urmd,toare, qi numai cu votul majoritdlii consilierilor
locali pre:zenfi.
Seciint.aL va avea urrnatoarea ordine de zi:

l.Proiect de hotarare privind executia bugetara pentru anul 2OL4.lnitiator primarul
comunei 3isl.au.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2015. Initiator
primarui comunei Cislau.
3.Proiect de hotarare privind infiintarea Serviciului public de canalizare si aprobarea
Regulame:ntului de organiza.re si functionare al Serviciului public de canalizare aI comunei
Cislau, judetul Buzau. InitieLtor primarul comunei Cislau.
4.Proiect de hotarare privind delegarea gestiunii Serviciului public de canalizare aI
comunei Cis'lau, judetul Buzau catre S.C. COMPANIA DE APA S.A. initiator Primarul

comunei,lislau

S.P::oiect de hotarare

privind ,,Programului de achizitii publice pentru anui 2015".

Initiator l)rimerul comunei Cislau.
6.P::oiecl de hotarare privind aprobarea primirii comunei VADU PASII in calitate de
membru asociat al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Buzau 2OOB" si modificarea
Actului Cons'titutiv si a Stat.utului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Buzau 2OOB".
Initiator I'rimarul comunei Cislau.
7.P::oiect de hotarare cu privire la reorganizarea retelei scolare pentru anul scolar
2OI5l2Ol 6 la nivelul comunei Cislau, judetul Buzau. Initiator Primarul comunei Cislau
8.P::oiect de hotarare privind stabilirea domeniilor, serviciilor publice qi locul in care
contraver:.ienfii vor presta activitdfi in folosul comunitdgii. Initiator Primarul comunei
Cislau.

9.Proiect de hotarar:e privind: modificarea si completarea Hotararii nr.15/
07.O4.2O!.4 privind aprobar,ea investitiei,,Parc fotovoltaic de 500 kw cu racord la sistemul
energetic national, comuna ISISLAU, judetul BUZAU,,.lnitiator Primarul comunei Cislau.
Div,:rse: Raport privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor
cu handic:ap grav pe semestr:ul al Il-lea al anului 2014.
Raport privind activitatea de completare a registrului agricol pe semestrul al Il-lea al anului
2014.

Dornnul consilier loceil Vladoiu Ioan: Avand in vedere cele mentionate mai sus va
supun aprobarii noLla ordine de zi.
Se siup'une la vot noua ordine de zi propusa cu cele 9 puncte.

Dc'mn'ul consilier local Coman Ion: Propun ca pe aceasta

ordine
sa fie intodus
un proit:ct de hotarare privind alegerea presedinteiui de sedinta. Ded.elazi noi
nu a fost
niciodatrr urr presedinte de sedinta.

Dcmnul consilier lc,cal Tailup Stefan:

A fost domnul pana Gheorghe, Coman
constan[in si ati mai fost si dumneavoastra propus dar ati refuzat.
Doamna secretar Flor:ea Vale.ntina: nu poate fi introdus
proiectul pe ordinea de
zi' Pentru siedinta din lun.a martie se va initia un proiect acum
de hotarare pentru alegerea
presedinleluLi de sedinta pentru perioada aprilie-iunie iots.
Domnul consilier loca'l Vladoiu Ioan: Porpun spre aprobare aceasta ordin e d.e zi
care
a fost propusa pentru sedinLta d,e azi.
To1:i consilierii locali 1>rezenti, voteaza,,pentru" aprobarea
ordinii d.e zi.
Serlint'a este legal constituita, fiind convocata in termenul legal prin dispozitia
domnului primar, apoi doarnna Florea Valentina anunta cvorumul sedintei.
Din nLumarul total d.e 15 de membri ai consiliului local sunt prezenti 13. Lipsesc
nemotivat domnii consilieri locali: Moiseanu Ion si pana Gheorghe.
Se supune aprobarii plenului consiliului local p.o".".rf verbal al sedintei ordinare
din data de 22.12.2014, cu mentiunea ca acesta a fost semnat de catre presedintele de
sedinta t;i secretarul comunei. Cu 13 voturi ,,pentru", domnii consilieri locali prezenti
aproba p.:ocesul verbal al se:dintei ordinare din data d,e 22.I2.2oI4, tn forma prezentata.
Dotnnul consilier local Vladoiu Ioan propune inceperea discutarii proiectelor de pe
ordinea de zi si supune aterLtiei domnilor consilieri primui punct al acesteia, respectiv:
1'

Proiect de hotarare privind exlcutia bugetara pentru anul
Initiator pri.marul comunei Cislau.

ZOL4.

Datr cuvantul doamnei Botan Cristina Nicoleta, avand functia de sef birou, din
cadrul biroului buget finante: O sa va citesc datele potrivit raportului de specialitate
cu
privire la acest proiect de hotarare. Este citit raporlul de specialitate de catre doamna

Botan Cristina.

DoeLmrLa consilier local Voicu Ionela: Doresc sa fie prezentate situatii
cu privire la
cheituielile care se fac.Dau un exemplu: Ia drumuri, podete;am zis ca vom primi o
informare cu privire la acestea.
Dornnul Primar Mitroiu Dumitru: Sedinta pe care o faceti inainte de sedinta este
aceea in crare aflati toate detaliile. Cand va intalniti pe comisii, veniti si intrebati,
aveti timp

sa discutzLti toate amanuntele si ce va intereseaza.
DorenuLl consilier local coman Ion: La mediu ce reprezrnta suma?
Doamna Botan Cristin.a Nicoleta: 375 mii \ei repreLi.nta canalizarea.

DorlnuLl presedinte consilier local Vladoiu Ioan: Supun la vot. Supus la vot: 9
voturi ,,p€ntru", 1 ,,abtinere"' a doamnei Voicu Ionela si 3 voturi ,, impotriva,, (Coman
Ion, Min Constantin si Coman Constantin) din 15 consilieri locali in functie si 13

prezenti kr sedinta.
Donrnul Primar Mitroiu Dumitru: De ce ati votat impotriva ? Ce anume, o faceti doar
pentru a {i irrLpotriva, la amb,itie? Ceilalti au votat penru.
Ava:rd in vedere aprobarea proiectului de hotarare, domnul Vladoiu Ioan trece Ia
urmatoruJ punct de pe ordinea de zi.
2. Proi'ect de hotarar,e privind aprobarea bugetului local pe anul 2O1S. Initiator
primarul connunei Cislau.
Donrnul presedinte al sedintei domnul Vladoiu Ioan: daca sunt luari de cuvant.
cine se inslcrie?

Dau cuvantul doamnei Botan Cristina pentru a ne prezenta raportul

de
specialitate.Doamna Botan 'prezinta raportul de specialitate si alte date din bugetul
local.
DorrLnu.[ presedinte de sedinta consilier local Vladoiu Ioan: am o propunere
sa
platim naveta cadrelor didacl-ice. Banii sunt in jur de 2000 lei pe trimestru.
Dorr'nul consilier local Tailup Stefan: Scoala trebuie .u-.i faca bugetul.
Doatnnzl Botan Cristina: Scoala

DomnLul presedinte

ite sedinta consilier local vladoiu Ioan: Din bugetul
scolii nu
se poate: plati naveta cadrelor didactice' La invatamant
sunt
banii
pentru
salariile
profesorjlor si cheltuieli materiaie.
- Dcamna consilier local voicu
Ionela: Naveta se plateste din finantarea
complerr"ent'ara' Pentru cei care au domiciliul
in aita localitaie. Abonamentul cel mai
ieftin pe mij.toacele de transport in comun.
Domnul presedinte de sedinta consilier local vladoiu
Ioan: cine este pentru
aprobarea punctutlti 2 de pe ordinea d,e zi ? Supun
la
vot. supus la vot: 9 voturi
si 4-voturi abtineri (Voicu Ionela, Min c-tin,
coman
"pentru"
Ion si coman c-tin) din 15
consilieri loc,ali in functie si 13 prezentira sedinta.
In :ontinuare, domnul Vladoiu Ioan presedintele sedintei,
supune discutiei domnilor
consilieri prcliectul de hotarrare pentru ap.o-bu.rea
urmatorului punct de pe ordinea d,e zi:
3' Proiect de hotarare privini infiintarea serviciului public
de canalizare si
aprobarea lRegutamentuluri de organizare si function"r"
.t
serviciului
public de
canalizan'e al comu.nei cislau, judeiul Buzau
.initiator primarul comunei cislau.
Dotnnul consilier local, presedinte al sedintei
daca sunt
luari de cuva"nt, cine se inscriei n-rt cuvantul p.ntru doninul Vladoiu Ioan:
inceput domnului petrosel Mihai.
Dornnul referent Petrosel Mihai: Dupa cum stiti
ca ati votat a fost o prima
hotarare de introducere in domeniul public a bunurilor
ce
fac parte din Sistemul de
canalizan:' A fost trecuta in domeniul public. A fost
finarizatapotrivit procesului verbal
de receptie finala' comunitatea noastra nu o poate
reteaua d'e aLpa trebuie predate companiei de Apa. mentine, fapt pentru care, ca si
Ea rama.r"'irrtio##i"public,
ramane a comunei' companiei se vor da doar in
prin aceasta hotarare se
folosinta.
infiinteazt serviciul de ian.arizare care nu poate
functiona separat de sistemul de
alimentarr3 cu ?po.
Donrnul consilier locir.l Coman Ion: Eu propun
Primariei si preturile sa fie mai mici. Sa se infiinteze sa ramana in administrarea
in subordinea primariei si sa
ramana la Pri.marie.
Dornnul Primar Mitroiu Dumitru: Apa nu poate
fi fara canarizare. Avem un
numar de 10 persoane anga.;iate la Compania ae epa
ai.r
comuna.
Avem proiectul cu ei
prin care compania va extinde reteaua de canalit^rr.i
+; ;na in anul 2o2o. La
canarizare se vor racorda putine persoane si nu
vor fi bani
dansii investesc si o intretin, o modernizeaza. oamenii ". o prrt.m mentine. Asa
din comuna benefi ciaza d,e

servicii si 'ror avea apa permzrnent.
Dom.null consilier loceil Tailup Stefan: Daca
vrem sa functioneze trebuie sa
aprobam 1>roiectul. Canalizarea va trece tot la serviciul
de apa. Vom primi tehnologie
pentru a funcLiona.
Domnul referent Petros;el Mihai: Avem statia de epurare
cu 3 trepte de procesare.
Este mod'3rnia' Aceasta poate acoperi prin capacitatea
ei
un numar dublu de
consumatori fata de cel existent pana acum, prin
viltoarele extinderi ale retelei.
Domnul consilier local Taiiup Stefan:'e- o propunere
in sensul ca noi primaria,
Consiliul local sa fim intrebati cu privire la pr€t.
voicu Ionela: care au fost chertuieriie din bugetul
rocal
p.r,t.,3ifflff,

ilffJff;j"""

Dom.nul referent petrosel Mihai: Sub 100 de
milioane lei vechi. Restul baniior
sunt veniti pri;n OG Z /2006.
Doanrna consilier local voicu Ionela: Noi am
avut o cheltuiala de 100 de milioane.
ce benefici:i avem pentru acea-sta lucrare la canalizare?
Avem vreun beneficiu?
Dom'ul Primar Mitroiur Dumitru: Da, avem. oamenii
au apa permanent si vor
avea si canalizare.
Doantna consilier loca.l Voicu lonela: Eu gandesc
ca atunci cand avem o
investitie, aven:l un profit. Care este profitul?
Domnul coman Ion: Inteleg ca avem 2 etape. prima
etapa este de infiintare a
seviciului de czrnalizate si sunt de acord cu aceasta

Doamna consilier local Voicu Ionela: Da, dar la infiintarea serviciului, este art
doi
unde scrie ca este gestiune delegata.
Dc'mnul consilier local Coman Ion: daca scrie asa, nu sunt de acord nici cu acest
proiect de hotarare.
Supurr la vot. Cine este pentru aprobarea punctului 3 de pe ordinea de zi? Supus
la vot: 9 voturi ,,pentru", si 4 impotriva (Voicu Ionela, Min C-tin, Coman Ion si Coman
c-tin) di.n 15 consilieri locerli in functie si 13 prezenti la sedinta.
Se':retar Florea Valentina: Nu s-a intrunit cvorumul prevazut de art.45 alin (3),,
Hotararil.e privind patrimonLiul se adopta cu 213 din numarr-rl total de consilieri locali in
functie" fapt. pentru care aceasta hotarare nu a fost adoptata.
In continuare, domnul consilier local, Vladoiu Ioan presedintele sedintei, supune
discutiei dornnilor consilieri proiectul de hotarare pentru apiobarea urmatorului prrnlt d.
pe ordinea d.e zi:

4. Proiect de hotarare privind delegarea gestiunii Serviciului public de
canalizare al comunei cislau, judetul Buzau catre s.c. coMpANIA DE ApA s.A..

Initiator prlimarul comuneri Cislau.

Domnul consilier local, presedinte de sedinta Vladoiu Ioan: Cine se inscrie la cuvant?
Domn'ul presedinte consilier local Vladoiu loan: Cine se mai inscrie?
Nu se inscrie nimeni.
Supur:L la vot. Cine este pentru aprobarea punctului 4 de pe ordinea d,e zi? Supus
la vot: 9 votr-rri ,,pentru", sli 4 impotriva (Voicu Ionela, Min C-tin, Coman Ion si Coman
c-tin) di,n 115 consilieri locali in functie si 13 prezenti la sedinta.
Sec:retiar Florea Valen"tina: Nu s-a intrunit cvorumul prevazut de art.45 alin (3),,
Hotararile privind patrimoniul se adopta cu 2l 3 din numarul total de consilieri locali in
functie" fapt pentru care acr:asta hotarare nu a fost practic adoptata.
In con.tinuare, domnul consilier local, Vladoiu Ioan prisedintele sedintei, supune
discutiei dornnilor consilieriL proiectul de hotarare pentru aprobarea urmatorului punlt de
pe ordinea de zi:
5. Proiect de hotarare privind ,,Programului de achizitii publice pentru anul
2015. Injitiator primarul comunei Cislau.
Domnul consilier loca.l, presedinte al sedintei domnul Vladoiu Ioan: Daca sunt luari
de cuvanrL, cLl privire la acest proiect de hotarare. Cine se inscrie la cuvant ?
Dozrmna consilier locaLl Coman lon: Sa avem un plan de prioritati. Ca sa stim cu totii
si sa il stabilim impreuna.
Domnul primar MitroiLu Dumitru: Avem acum prioritati drumurile care se vor asfalta
prin proiect, drumul din fata Primariei, buldoescavatorul, etc.
Dornnul Coman Ion: Pe fiecare drum care da in DN 10 sa fie asfaltata intrarea vreo
50 metri.
Dornnul Primar Mitroiu Dumitru: nu avem cum sa facem bucati mici. Trebuie proiect
Si nu ave.m brani. Banii ii avem pe proiecte.
Sa llie incluse si grupu.rile sanitare la Scoli, mai ales la Scarisoara.
Nu se mai inscrie nimeni. Cine este ,,pentru" ? Supun la vot. Cine este pentru
aprobarezt punctului 5 de pe ordinea de zi? Supus la vot: 13 voturi ,,pentru", ain 15
consilieri locali in functie si 13 prezenti la sedinta.
In c:ontinltare, domnul Vladoiu Ioan presedintele sedintei, supune discutiei domnilor
consilieri proiectul de hotareLre pentru aprobarea urmatorului punct de pe ordinea d.e zi:
6. .Proiect de hotarare privind aprobarea primirii comunei VADU pASII in

calitate de membru asociat al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,rBuzau
2OO8" si mrodificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara rrBuzarr 21ro8", Initiator primarul comune i cislau.
DonanuLi consilier loca.l, presedinte al sedintei domnul Vladoiu Ioan: Daca sunt

luari de cuvant, cine se inscr:ie? Nu sunt inscrieri.
Sup,115 la vot 13 voturi ,,pentru", din 15 consilieri locali in functie si 13 prezentr la
sedinta.

In continuare, domrlul consilier local, Vladoiu Ioan presedintele sedintei,

supune
discutiei domnilor consilieri proiectul de hotarare pentru aprobarea urmatorului prr.r"t d"
pe ordinr:a de zi.

7. Proiect de hotarare cu privire la reorganizarea retelei scolare pentru anul
scolar ,101512016 la nivelul comunei Cislau, judetul Buzau. Initiator primarul

comuneii Cislau.
Domnul consilier local, presedinte al sedintei domnul Vladoiu loan: Daca sunt
luari de cuvant, cine se insr:rie? Nu sunt.
Domnul Tailup Stefan: Sunt de acord cu acest proiect.
Domnul consilier local, presedinte al sedintei domnul Vladoiu Ioan: Supun la vot.
Cine estr: 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.

8. Proiect de hotarare privind stabilirea domeniilor, senriciilor publice qi locul
in care contravenienfii vor presta activitili in folosul comunitifii. Initiator primarul
comunei Cislau.Domnul consilier local, presedinte al sedintei domnul Vladoiu Ioan: Daca
sunt luari de cuvant, cine se inscrie?
Domnul presedinte dre sedinta, consilier local Vladoiu Ioan: Ati primit materialul, ati
citit regulamentul.
Domnul consilier locaLl, presedinte al sedintei domnul Vladoiu Ioan: Supun la vot.
Cine ester pentru aprobare€r punctului 8 de pe ordinea de zi ? Supus la vot: 13 voturi
,,pentru", din 15 consilieri locali in functie si 13 prezenti ia sedinta.
9. Proiect de hotarare privind: modificarea si completarea Hotararii nr.15/
O7.O4.2C)14 privind aprobarea investitiei,,Parc fotovoltaic de 5OO kw cu racord la
sistemul energetic national, comuna CISLAU, judetul BVZAVT' Initiator primarul

comunei Cislau
Do:mnul consilier local, presedinte al sedintei domnul Vtadoiu Ioan: daca sunt luari
de cuvant, cine se inscrie?
Daru cuvantul domnullui Petrosel Mihai.
Dornnul referent Petrosel Mihai: A trebuit sa modificam titlul proiectul, esenta
ramane iaceeasi potrivit ghidului solicitantului. Cei de la Consiliul Judetean au emis
Certificatul de urbanism a,sa cum s-a prevazut in ghid si denumirea este cea propusa.
Suma ralnane aceeasi in care sunt inclusi: proiectul, studiul de fezabilitate.
Domnul presedinte rle sedinta Vladoiu Ioan: Supun la vot: Cine este pentru,
impotriva., abtineri?
Supus la vot: 1 abtinere (Min C-tin) si 12 ,,pentru" din 13 consilieri prezentt si 15
consilieri in functie
Domnul presedinte consilier local Vladoiu Ioan:Sa trecem la diverse:
Dotnnul consilier local Tailup Stefan: Propun un proiect de hotarare cu privire la
comisiile de specialitate sa fie platite cu 5 oh din indemnizatia primarului si un proiect de
hotarare pentru cursuri pentru consilieri locali. La urmatoarea sedinta.
Doamna secretar Florea Valentina: Va rog sa-mi aduceti toti cei care nu ati
prezentat rapoartele de acti'izitate pentru anul 2OL4, consilierii si presedintii de comisii. Va
astept saptamana aceasta. De asemenea v-am dat Declaratiile privind interesul personal sa
le aduceti in aceasta sapt.amana completate. Sa depuneti Declaratiile de avere si de
interese pana in 15 iunie sau ori de cate ori intervin modificari.
Raport pr:ivind activitatea dlesfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap
grav pe semestrul al ll-lea all anului 2OI4.
Raport privind activitatea de completare a registrului agricol pe semestrul al Il-lea al anului
2014.
Drept pentru care s-€l incheiat prezentul proces verbal in 2 (doua) exemplare, spre
cele legaler.
Presed i ntele sedi ntei,

