PROCES VERBAL
Incht:iat astazi 30'03 2015, orele 15 00 cu ocazia sedintei ,crdinare
a Consiliului local al comunei
Cislau

l\stazi, da1.a de mai sus, prin dispozitranr. 91 din 24.03,20Is a primarului
comunei
Cislau' a fost convocata sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Cislau. La lucrarile
sedintei ordinare a Consiliului local au fost prezentt 13 consilieri locali, din totalul
celor 15
consilir:ri din componenta Consiliului local. Lipsesc: nemotivat, domnul consilier local
Moiseanu Ion si motivat, domnul Savu Stelian.
I''a sedinta participa fara drept de vot, cJoamna Florea Valentina secretar ai
comunei
Cislau si Prim:rrul comunei Cislau.
De asemertea, mai participa, in calitate de invitat domnul petrosel Mihai, referent
in
cadrul Compartirnentului agricol, cadastru, urbanism si amenajarea teritoriului.
Froiectul ordinii de zi al sedintei ordinare a fos1. adu.s la cunost-inta publica in
termenul legal de doamna secretar al comunei. In conformitate cu prevederile
art. 43 din
Legea nr.215l2OO1 privind adminisl.ratia publica localei, alin (1) Ordinea d,e zia qedintelor
se aprobA de consiliul local, la propunerea celui care, in condifiiie art.39,
a cerut intrunirea
consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care
nu pot fi amanate pana la qedinla urmdtoare, qi numai cu votul majoritd{ii consilierilor
locali prezenli.S-a suplimentat ordinea de zt cu un nou proiect a. hotarare privind
rectificareanr.'2 a bugetului local al comunei cislau.
S,edinta va avea urmatoarea ordine de zi:
l.Proiect de hotarare privind modificarea art.1 alin 3 si art.2 a1 Hotararii nr. 12l20ls
privind aprobzrrea solicitarii scrisorii de garantie clin partea Fondului National
de
Garantare a Cre<litelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SR pentru proiectul ,,Ach rzitie
buldoe>lcavator pentru serviciul situatii de urgenta, Comuna Cislau, .Judetul Buzau,,

finantat prin Masura 413-322.lnitiator primarul comunei cislau.
2:.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru pertoada
aprilie --iunie 2015. Inil.iator primarul comunei Cisiau.
3i.Procesul verbal de control nr.5094/ 10.03.201:t privind activitatea desfasurata de
Compartimentul rle stare civila.
'1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificar:ii bugetului local nr.2 al
comune'i Cislau pe anul 2015. Initiator primarul comunei cislau
Via rugam sia prezentati pana la sedinta de Consiliului local:rapoartele de activitate pe anul
2014 ale' consilierilor locali, rapoartele de activitate ale comistiilor de specialitate ale Consiliului local
al comunei cislau prentru anul2014 si Decraratiile de interese personale.
Domnul presedinte de sedinta consilier local Vladoiu Ioan: Avand in vedere cele
mentiorLate mai s'us va supun aprobarii noua ordine d.e zr,i.
Se supune lla vot noua ordine de zi propusa cu cele 4 puncte.

I)rrmnul presedinte de sedinta consilier local Vladoiu Ioan: Cine este pentru

aprobarea ordinii de zi ?"

D'rmnul consilier local Coman Ion: Propun ca pe itceasra ordine d.e zi sa fie introdus
un proiect de hotzlrare privind validarea urmatoruiui supleant la pDI-.
Doamna secretar Florea Valentina: Nu poate fi introdus acum, in acest moment
proiectul pe ordinea de zL. Proiectul de hotarare este initiat de primar sau de catre
consilierii locali si are nevoie de expunere de motive, raport de specialitate si rapoarte de
avizare ille Consiliului local.
Domnul presedinte de sedinta consilier local Vleidoiu Ioan: Propun spre aprobare
aceasta ordine de zi care a fost propusa pentru sedinta de azi de catre domnul'primar.
Referitor la punctul patru de pe ordinea de zt se ahrtin de la vot domnul consilier local
Coman [on si doa-mna Voicu Ionela. Restul consilierilor locali prezenti, 11 consilieri locali
voleaza ,,pentru" raprobarea noii ordini de zi propusa.

Din numarul total de 15 de membri ai consiliului local sunt prezentr 13. Lipsesc
nemotivat domnuLl Moiseanu Ion si motivat domnul Savu Stelian.

Sle suprln.e aprobarii plenului consiliului local procesul verbal al sedintei
extraor<linare clin data de 27.O2.2O15, cu mentiunea ca acesta a fost semnat de catre

presedirrtele de sedinta si secretarul comunei.
Domnul Coman Ion doreste sa se consemneze punctul dumnealui de vedere si
anume: ,,Domnul Moiseanu Ion nu avea dreptul sa fie la sedinta de data trecuta. Hotararile
de data trecuta care aveau nevoie de cvorum 213 nu sunt legale."
Domnul consilier local Pana Gheorghe: Propun un grafic cu presedintii de sedinta ce
urmeaza- a fi propusi.
Domnul presedinte de sedinta Vladoiu Ioan: Se suLpune aprobarii plenului consiliului
local procesul verbal al sedintei extraordinare din data 27,02.2015. Supus la vot 8 voturi
t1.nlrrI"
ci t'roturi,,impotriva" (Voicu Ionela, Coman Ion, Coman Cosntantin, Pana
\,
ttrr^rL^
Gheorgl-re, Min Constanl.in) in forma prezentata.
Domnul consilier local Vladoiu Ioan propune inceperea discutarii proiectelor de pe
ordinea de zt si supune atentiei domnilor consilieri primrul punct al acesteia, respectiv:

l..Proiect d.e hotarare privind modificarea art.l alin 3 si art.2 al Hotaranii
nr.L2l2lO15 priv'ind aprobarea solicitarii scrisorii cle garantie din partea Fondului
Nationarl de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA pentru
proiect'ul "Achizitie buldoexcavator pentru servici'ul situatii de urgenta, Comuna
Cislau, Judetul lfuzau" finantat prin Masura 4I-3-322.
Dcmnul presedinte de sedinta Vladoiu Ioan: Dau cuvantul domnului Petrosel Mihai
din cadrul Competrtimentului agricol, cadastru, urbanism si amenajarea teritoriului.
I),lmnul rel'erent Petrosel Mihai: Printr-o eroare ia responsabilului de la F'ondul de
garantare s-a consemnat gresit calculul comisionului caLtre Sucursala dc la Ilocsanj. In loc
de 9 luni s-a czllculaL 6 luni iar cuantumul comisionului este de 500,45 lei in loc de 357
lei cat lusese init-ial. Maine vom depuse dosarul. DaceL depasim luna martie vor trebuie
refacute unele documente int.rucat expira.

D,rmnul consilier local Coman Ion: Irondul zlceasta garanleaza plata pentru

buldoexcavator.
Drtmnul ref'erent Petrosel Mihai: Suma pe care rre-o imprumuta este de I O % clin
avansul de 113738 lei, adica 125111 lei. Sunt pe banii din Gal. Cheltuielile elibigile sunt
nerambursabile.Toate sunt. aprobate, am solicitat un avia,ns si s-a incheiat un act aditional
pentru partea eJligibila. Ne-au acceptat 4ook.
Domnul consilier local Min Constantin: Comisionul este pe luna sau pe an?
Domnul referent Petrosel Mihai: Comisionul este pentru toata perioada.
Domnul presedinte consilier local Vladoiu loan: Siupun la vot. Supus la vot: l3
voturi,,f)entru", djin l5 consilieri locali in functie si 13 prezentr la sedinta.
In continllare, domnul Vladoiu Ioan presedintele s;edintei, supune discutiei domnilor
consilieri proiectul de hotarare pentru aprobarea urmatorului punct de pe ordinea d.e zi:

2.Proiect de hotarare privind alegerea presedir:rtelui de sedinta pentru perioada
aprilie --iunie 2015. Initiator primarul comunei Cislau.
Domnul presedinte al sedintei domnul Vladoiu Ioan: daca sunt iuari de cuvant.
cine se inscrie?

Domnul presedinte de sedinta Vladoiu ioan: A fost propus domnul Luntraru

Vasile pr:esedinte rJe sedinta pentru perioada aprilie-iunie 2015.

Domnul presedinte de sedinta consilier local Vladoiu Ioan: Supun la vot
propunerea ca presedinte de sedinta sa fie domnul Luntru Vasile. Supus la vot: 7
voturi ,,prentrtf" si 5 voturi abtineri (Min C-tin, Coman Ion, Coman C-tin, Pana Gheorghe
si Luntrilru Vasile), 1 vot,,impotriva" Voicu Ionela din 15 consilieri locali in functie si 13
prezentr la sedinter.
In continLlarre, domnul Vladoiu Ioan presedintele sedintei, supune discutiei domnilor
consilieri proiectul de hotarare pentru aprobarea urmatorului punct de pe ordinea d,e zj:

Domnul consilier local, presedinte al sedintei domnul Vladoiu Ioan: dacel sunt
luari de cuvant, cine se inscrie? Dau cuvantul doamnei {jecretar.
Secretar Florea Valentina: in urma controlului anual efectuat d,e reprezentantii
Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Serviciul de stare civila, la
Compartimentul de stare civila din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Cislau s-au verificat un numar 87 de acte de stare civila si anume: 5 de
nastere, 26 de casatorie si 56 de deces.
Nu s-au constat deficiente in privinta inregistrarii si intocmirii actelor de stare
civila cLl exceptia unei erori cu privire la numeie de farrilie al titularului actului si al
parintilor acestuia din "BADIA" in "RADEA". O alta masura a fost. aceea a actueilizarii
Dispozitiei privind delegarea exercitarii activitatilor de: stare civila persoanelor care
efectueaza activitatea de stare civila. De asemenea ni s-a adus la cunostinta necesitatea
analizaru acestei activitati de stare civila in sedinta ordinara a Consiliului local.
Supun la vot. Cine este pentru aprobarea punctulr-ri 3 de pe ordinea d,e zi? Supus
la vot: toti consilierii locali voteaza,,pentru", din 15 consilieri locali in functie si 13
prezentr la sedinta.
In continuare, domnul consilier local, Vladoiu Ioan presedintele sedintei, supune
discutie:. domnilor consilieri proiectul de hotarare pentrru aprobarea urmatorului punct de
pe ordinea de zi:
4. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local nr.2 al
comunei cislau pe anul 2015. Initiator primarul comunei cislau
Domnul presedinte consilier local Vladoiu Ioan: Cine se mai inscrie?
Domnul presedinte de sedinta consilier local Vladoiu Ioan: Banii dati prin llotararile
judecatc'resti s-au platit pe doua trimestre. Se vor da in martie si in iunie. In trimestrul IV
este ultima transa. Prin Hotararea Guvernului s-a aprobilt plata acestora.
Cine se mai inscrie la cuvant?
Domnul consilier local Coman Ion: Pentru a nu bloca acordarea unor sume obtinute
in instanta, sunt de acord cu acest proiect de hotarare.Votez,,pentru." aprobarea lui.
Nu se inscrie nimeni.
Domnul presedinte de sedinta Vladoiu Ioan: Su.pun la vot. Cine este pentru
aprobarea punctului 4 de pe ordinea de zr? Supus la vot: 13 voturi ,,pentru", din 15
consilieri locali in functie si 13 prezentt la sedinta.
Domnul presedinte de sedinta consilier local Vladoiu Ioan: Sa trecem la punctul
diverse.

Dau cuvantul domnului consilier local Coman Constantin.
Domnul consilier local Coman Constantin: In sedinta de 22.12.2014 a fost aprobat
sa fie pr,:miati 3 sportivi la lupte si au fost premiati doar 2 sportivi si anume Coman Stefan
si Zidarr.r Simona. Chiar daca este club privat, asa cum s-au dat 200 milioane la echipa de
fotbal, arsa sa fie dat 1000 lei la copii sportivi.
Ccnsilier local Voicu Ionela: Am o intrebare. Daca domnul Moiseanu Ion a fos1.
convocat la sedinta dtn 27.O2.2O15?
Secretar Florea Valentina: Au fost convocati toti consilierii locali.
Va rog sa-mi aduceti toti cei care nu ati prezentat rapoartele de activitat.e pentru
anul 2014, consilierii si presedintii de comisii. Declaratiile privind interesul personal sa le
aduceti pana maine.
Domnul consilier local Tailup Stefan: Doresc initierea de catre consilierii locali a unui
proiect <le hotarare privind ,,Reabilitarea Ruinelor Doamna Neaga". Doresc ca doamna
secretar sa ne ajute cw baza legala si sa luam legatura cu toate institutiile sa intocmim
acest proiect de hotarare.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal in 2 (doua) exemplare, spre
cele legale.

Presedintele sedintei,
Consilier local, Vladoiu loan

