PROCES VERBAL
extraordinare a
Inc:heiat astazi,27.O2.2Or5, orere 14.00 cu ocazia seclintei
local al comunei Cislau

consiliului

23'02'2015 a primarului
Astazi, data de mai sus, prin dispozitia nr.73 din
a consiliului rocal al comunei
comunei cislau, a fost convocata sedinta extraordinara
local au fost prezenti 10
cisl'u. La lucrarile sedintei extraordinare a Consiliuiui
Consiliului local' Lipsesc
cons;ilieri locali, din totalul celor 15 consilieri din componenta
Coman lon, Pa'a Gheorgkre si
nemotivat domnii: Min Constantin, Coman Constantin,
Voicu Ionela.
secretar al
La sedinta ParticiPa fara drePt de vot, doamna Florea Valentina
comunei Cislau.
referent din cadrul
De asemenea' mai ParticiPa, in calitate de invitat: Domnul
t'eritorittlui, dezvoltare
Conrpartimentului agricol, cadastru, urbanism si amenajarea

locala, Petrosel Mihai
comunei Cislau'
In conformitate cu dispozitia nr. 73 din 23,02'2015 a primarului
orele 14'00, in sa'la
a fost convocata sedinta extraordinara de rucru, vineri, 27.o2.2or5,
de sedinta a consiliului local, la sediul Primariei comunei cislau'
aLvand in vedere
se suplimenteaza ordinea d.e zi initala cu 3 proiecte de hotarare
43 din L'egea 2rsl20(11
caracterul urgent al acestora, in conformitate cu prLvederile.art. qedinfelor se aprobd' de'
publica locala, alin (1) Ordinea de zi a

privind administratia
39, a cr:rut intrunirea
consiliul local, la propunerea celui care, in condiliile art.pentru
pr.bleme urgen[e,
consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai
vot'l majo.itd.gi:L
care nu pot fi amanate pand ra qedinta urmd-toare, qi numai cu
consilierilor locali Pr ezen\r,
Sedinta va avea urmatoarea ordine de zi:

infiintarea Serviciului public cle canalizare si
proiect de hotarare privind
-orga.rlrzare
si functionare al Servicirului public dt:
aprobarea Regulamentului de
comunei toislau'
canahzare al comunei cislau, judetul Buzau. Initiator primarul

l.

2.
ca^ayzare

proiect de hotarare privind delegarea gestiunii Servicir-rlui public dr:
al comunei cislau, judetul Buzau catie s.c. COMPANIA DE APA S'A' Initiator

prirnarul comunei Cislau.
Lista de invest'itii
3. proiect de hotarare privind modificarea anexer nr,2 privindBuigetului
local al
la Hotararea consiliului Local nr.2110.02.2015 privind aprobarea
cornunei cisl.au pe anul 2015. Initiator primarul comunei cislau'
finale a proiectu'iuLi
4. proiect de hotarare privind aprobarea valorii de investitie
,,Achizitie buldoescavator p.rr..., serviciul situatii de urgenta, Comuna Cislau, JudetuLl
F;uza." .Initiator primarul comunei Cislau'
de garantie 'Cie
5. proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii scrisorii Mici
si Mrjloc:ii par:tea Fondului National de Garaniu-r" . creditelor pentru Intreprinderi
urgerttet,
SA pentru proiectul "Aclttzitte buldoescavator pentru serviciul situzrtii de primarr'tl
comuna cislau, Judetul Buzat)" finantat prin Masura 473-322. Initiator
cornunei Cislau.

proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local nr' 1 zll
conrunei Cislau pe anul 2OIS.lnitiator primarul comunei Cislau.
Domnul consilier iocal Vladoiu loan: Avand in vedere cele mentionate mai sus va
supun aprobarii noua ordine de zi'
se supune la vot noua ordine de zi propusa cu cele 6 puncte'
Domnul presedinte de sedinta consilir local Vladoiu ioan: Cine este ,,pentru",
,,irrpotriva", "abtineri" aprobarea ordinu de zi ?"

6.

procesul verbai al sedintei ordinare
se supune aprobarii plenului consiliului 1ocal
acesta a fost semnat de catre presedintele de
d.in <lata de 10.02.2015, cu mentiunea ca
domnii consilier:i locali prezenlt
sedirrta si secretarul comunei. cu 10 voturi ,,pentr.-r.",
de 1o'02 '2OI5' in forma prezentata'
aproba procesul verbal al sedintei ordinare din data

r:analizare si
l.proiect de hotarare privind infiintarea Serviciului public de
al servic,flului public de
aprobarea Regulamenturui de organizare si_ functionare
primarul comunei cislau'
can:rlizare al comunei cislau, iudetul Buzau. Initiator
d<lmnului Petrosel
Domnul presedinte consiiier iocal Vladoiu loan: Dau cuvantul agricol' cadast^r'
avand tunctia de referent, din cadrul compartiment'ului
Mihrai,

locala.
urba.nism si amenajarea teritoriului si dezvoltare

EICest serviciu <1e
Domnul referent petrosel Mihai: Noi nu putem sa gestionam Potrivit Legii su'nt
serviciul de apa.
canarizare. rn principiu el nu poate functiona fara
delegarea Serviciului de apa al
incl.use si functio neaza impreuna. cum am aprobat
acord asa se) intampla si cu
com.unei Cislau catre Compania de Apa si ati fost de

aceasta.

urgenta acesteia consta

in faptul ca nu

poate

fi intretinuta dr: catre Primarie'

presupLlne noi locuri de munca
existand posibilitatea de a se degrada, deteriora' Aceasta
teritoriala prin lege'
iar numarul de fostu.i este limilat la nivel de unitate administrativ
nimeni' Cine
Domnul presedinte consilier local Vladoiu Ioan: Nu se mai inscrie:
vot'
est€: ,,pentru" ,;'impotriva", ,,abtinerl" ? Supun la
la vot: 10
Domnui presedinte consilier local Viadoiu Ioan: Supun la vot' Supus
voturi,,pentru", din 15 consilieri locali in functie si 1O prezenti la sedinta'
adoptarea
Supus Ia vot: toti cei 1O consilieri locali prezentt voteaza ,,pentrLl,,
hotararii'
supune
In continuare, domnul consilier local, Vladoiu loan presedintele sedintei, punct
urmatorului
discutiei domnilor consilieri proiectul de hotarare pentru aprobarea
de pe ordinea de zi.

proiect de hotarare privind delegarea gestiunii Serviciului public de
APA S'A'
canalizare al comunei cislau, Suaetut Buzau catre s.c. CoMPANIA DE

2.

Inirbiator primarul comunei Cislau'
Domnul consilier local, presedinte al sedintei domnul Vladoiu Ioan: Daca sunt
luari de cuvant, cine se inscrie? Nu sunt'
Domnul presedinte consilier local Viadoiu loan: Supun la vot. Surpus la vot: 10
voturi,,pentru", din 15 consilieri locali in functie si 10 prezenti la sedirrta.
In continuare, domnul consilier local, Vladoiu Ioan presedintele sedintei, supune
punct
discutiei domnilor consilieri proiectul de hotarare pentru aprobarea u.rmatorului
de pe ordinea de zi.

proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.2 privind Lista de
inrrestitii la Hotararea consiliului Local nr.2l1o.02.20L5 privind aprobarea
Bugetului local al comunei cislau pe anul 2015. Initiator primarul comunei Cislau.

g.

Domnul consilier local, presedinte al sedintei domnul Vladoiu lc'an: Daca sunt
lueLri de cuvant, cine se inscrie?
Domnul referent Petrosel Mihai: Doamna contabila a trecut din eroare la
la
coloanele ,,Surse proprii si credite bancare externe, sumele care trebuiau sa apara
doar
,,De
la bugetul local". Acest fapt nu afecteaza bugetul trebuind_ 2015
coloana
inclreptata eroarea pintru hotararea prin care s-a aprobat bugetul pentru anul
sumele fiind aceleasi'
Domnul consilier local, presedinte al sedintei domnul Vladoiu loan: Daca sunt
lua.ri de cuvant, cine se inscrie? Nu sunt.
Domnul presedinte consilier local Vladoiu loan: Supun ia vot' Supus la vot: 10
voturi,,pentru", din 15 consilieri locali in functie si 10 prezentt la sedinta.
In continuare, domnul consilier local, Vladoiu Ioan presedintel: sedintei, supune

4.Proiectdehotarareprivindaprobareavaloriideinvestitiefinalea
senriciul situatii de urgenta, comuna
proierctului ,,Achizitie buldoesc.oito, pentru
Cisla,u,JudetulBazau"'Initiatorprimarulco.muneiCislau'
domnul Vladoiu Ioan: Daca sunt
Domnul consiiier local, p..".ii.rte al sedintei
domnului petrosel Mihai pentru a ne
luari de cuvant, cine se inscrie? Dau cuvantul
fonduri
petrosel Mihai: cand se fac proiecte cu accesiarea de
finantare. Legislat.ia actuala ne-a
din
parte
o
aibe
sa
tr:ebuie
europene, beneliciarul
de National
putea- flgg ;; imprumut de la Fondul
a
Je
modifi.ari,
ultimeie
prin
permis
fntr.irinderi. Mici si Mijiocii SA' Pentru proiectul .ludetul
de Garantarea Creditelor pentru
cislau'
,,Ac:hizitie buldoescavator pentru serviciul situatii d" urgenta, comuna
pentru a
suma
de
utilajului avem nevoie imediata
termen
B.)Zt\l-|, in ce priveste furnizarea.
in
de finantare avem obligertia ca
contractul
prin
intrucat
acestuia
plata
efec'ua
este in suma de
pr.tm, v_a]garea de investitie finala133687
de 3 ztlede la livrarea utilajului "r
lei'
d'e 284345 lei si neeligibila de
t*tt
eligi[itu
valoarea
care
din
lei
3681132
pentru TVA-ului. prin actr.rl aditional nr' 1
Noi am solicitat 500% din avans si plata
de 4ooh rr:spectiv suma de
s-a.ptou"t-ryl:I.
ni
25.O2.ZOrs
d,e
d.ata
la
semnat
si
inckLeiat
cu cei
nu u.,",.,"'rsala IaB.'za.', insa r:olaboram
113738 lei. Acest Fond de garantare
FOCSANI IFN SA'
de lra Focsani -Fondul Locaf de garantare
domnul Vladoiu IoeLn: Daca sunt
Domnul consilier local, piesedinte al sedint.ei
luari de cuvant, cine se inscrie? Nu sunt'
DomnulpresedinteconsilierlocalVlacloiuioan:Supunlavot.Supuslavot:10
functie si 1o prezentr la sedinla'
votrrri,,pentru", din 15 consilieri locali in
Incontinuare,domnuiconsilierlocal,Vladoiuloanpresedintelesedintei,supune
pentru aprobarea urmatorului punct
hotarare
de
proiectul
consilieri
domnilor
discutiei
de lte ordinea de zi'
solicitarii scrisoriii de garantie din
s. proiect de hotarare privind aprobarea
a creditelor pentru Intrerprinderi Mici si

orr'r'T:;1:?tt?r.r.r,,

barantare
pa'tea Fondului Nationar de ,,Achizitie
de
burdoescavator pentru serviciul situatii
Mijrocii -sA pentru proiectul
prin Masura 413-322' Initiator
urg;enta, Comuna Cislau, Judetul Buzari'finantat
primarul comunei Cislau'
Domnuiconsilierlocal,presedintealsedinteidomnulVladoiuloan:Dacasunt
cuvant, cine se inscrie?
de
luari
data de
petroser Mihai: prin actul aditional nr.1 incheiat si semnat la

Domnur referent
Su'ma de 113738 lei. Acest Fond de
25.02'2015 ni s-a aprobat Suma d'e 4ooh respect.ive cu cei de Focsani -Fondul Local
Buzau, insa corabOram
garantare nu are sufursala
'a de garantare este din
perioada de valabiritate a scrisorii
'a
de garantare FOCSANi IFN SA.
de garantare este cle 375,36 lei adica de
meLrtie 2ors-pana in august 20rs,comisionul
0,05% Pentru cele 6 luni'

Domnulconsilierlocal,presedintealsedint'eidomnulvladoiuloan:Dacasunt
luari de cuvant, cine se inscrie? Nu sunt'
DomnulpresedinteconsilierlocalVladoiuloan:supunlavot'supuslavot:10
10 prezenti la sedi:nta'
voturi,,pentrlt", din 15 consilieri locali in functie si Ioan presedintelr: sedintei, Supune
In continuare, domnul consilier local, Vladoiu
pentru aprobarea urmatorului punct
discutiei domnilor consilieri proiectul de hotarare
de pe ordinea de zi.

6.Proiectdehotarareprivindaprobarearectificariibugetuluilocalnr.I.
primarul comunei Cislatt'
al comunei Cislau pe anul 2013. Initiator

Domnulconsilierlocal,presedintealsedinteidomnulVladoiuloan:DacaSunt
luari de cuvant, cine se inscrie?
cuprinde suma de 70
Domnul referent Petrosel Mihai: Rectificarea bugetuluibuldoescavator pentru
oroiectul "Achizitie
OOO lei reprezentand TVA-ul pentru

loan: Daca sunt
Domnul consilier local, presedinte al sedintei domnul Vladoiu
luari de cuvant, cine se inscrie? Nu sunt'

DomnulpresedinteconsilierlocalVladoiuloan:Supunlavot.Supuslavot:10

prezentt la sedintra'
voturi ,,pentru", din 15 consilieri locali in functie si 10frumos
consilieri sa
.domnilor
Doamna secretar Florea Valentin: Va rog
de
prezentati raportele de activitate pentru .tt,tl 2015 si pentru comiSiile
specialitate.Dupa cum stiti intocmirea acestora este obligatorie'
(doua) exemplare, spre
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal in 2
cele legale.

Presedintele sedintei,
Consilier local,
Vladoiu Ioan

Secretarul comunei Cislau,
Florea Valentina

