PROC[rS VERBAI_
lnchraiat aslazi 29.04 2015, orele 15.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local
al c,cmunei
Cislau

Astazi, data de mai sr-ts, prin dispozilta nr. lll(> clin 23.O4.2015 a primarului comunei
Cislau, a fost convocata scdinta ordinara a Consiliului local al comunei Cislau. I-a lucrarile
sedintei ordinare a Consiliului local au fost prezenti 14 consilieri locali, din totalul celor l5
consilieri din componcnta Consiliului local. Lipsestc: motivat, domnul consilier local Uclrea
Tudorel.
La sedinta participa fara drept de vot, doamna l,'lorea Valentina secretar al cornunei
Cislau si Primarul comunei Cislau.
De asemenea, mai parl.icipa, in calitate de invitati domnul refere nt Agapie Mernole di'
cadrul l3iroului buget finante contabilitate, impozite si taxe locale s.i domnul Dragomir
Flusebiu inspector in cadrul Compartimentului agricol, cadas1ru, urbanism si amenaiarea
teri toriulu r, dezv ollare locala
I)roiectul ordinii clc zi al sedintei ordinare a fost aclus la cun<>stinta pr-rblica in
termcnul lcgal dc doamna sccretar al comunei. In c<>nformitate cu prevecleriie ar1. 43 din
l,egea nr.215120O1 privind administratia publica locala, alin (1) Ordine:a de zi a gcdirr1elor
se aproba de consiliul local, la propuncrea ce lui carc, in condiliile art.3g), a cerul. intrunirea
consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poatc facc numai pcntru proSleme Llrgerlte, care
nu pot fi amAnatc pAnd la gcdin!a urmatoarc, Ei numai cu vol.i-rl ma..1ori;A1ii consilicrrlor
locali prczcnti.S-a suplimcnl.a1. ordinca dc zi cu un nou proiect cle hotarilre privind exccul.ia
bugcl.ului local si venituri prctprii pentru trimestul I a1 anului 20 15 al comunei Cis,lau.
Sledinta va avea urmatoarea ordine de zi:
l.l)roiect de hotarare privind aprobarea recl-ificarilor nr.3 si 4 ale bugetului local
al comunei Cislau pe anul 2015.Initiator primarul comunei Cislau.
2.I)roiect de hotarare privind aprobarea wtlhzarti sumei cle 22596,77 lei din
excedentul bugetar din anii precedenti pentru acoperirea golului temporzlr de
casa, la Sectiunea de functionare pentru bugetului local si a rsumei de 12674,O8
lei din excedentul bugetar din anul 2O14 pentru acoperirea glolului temporar de
casa - Sectiunea functionare a bugetului pe segmenl.ul de activi1al.i fLnantate
intcgral din venituri proprii pe arrul 2O 15. Inil.iator primarul comunei Cisleru.
3.llroiect de hotarare privind aprobarca clrganigramci si a statului dc functii

ntru pcrsonalul conl.raclual si funct.ii publice din cadrul aparatuJui de
specialitate al primarului comunei Cislau pentru anul 201S. Initiator primarui
comunci Cislau
4.Proiect de hotetrare privind mentincrea adcrarii comunci Cislau la Partclcr.iatul
Public l)rivat dc l)ezvolLare Regionala - Asociatia Grupul cle Actiune l,ocala (GAl,)
Valea lluzaului, .judetul Iluzau. Initial.or primarul comunei Cislau.
5.Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii nave1ei caLdrelor dideictice si
cadrelor didactice auxiliare care isi desfasoara activitatea pe ra,za comunei Cislau,
judetul fluzau. Initiator primarul comunei Cislau.
6.Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie
a bugetului local si venituri proprii pentru trimest-rul I al anr.rlui 2015. ltnitiator
primarul comunei Cislau.
Va rugam sa prezentati pana la sedinta de Consiliului local: rapoartete de activ'itate pe
anul 2014 ale consilierilor locali, rapoartele de activitate ale comisiilor de specialitate ale
Consifiului local al comunei Cislau pentru anul 2014 si Declaratiile de interese perrsonale
(potrivit Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locati), declaratiile de av€rre si de interrese
Domnul presedinte de sedinta consilier local Luntraru Vasilc: Avand in vedr:re cele
menlionat.e mai sus va supun aprobarii noua orcline d.c zi.
Se supune la vot noua ordinc de zr propusa cu cele 6 puncte.
I)omnui presedinte de sedinta consiUcr local l,untraru Vasile: Cine este pentru
aprobarea ordinii de zi ?"
pe

I)omnul primar Mitroiu Dumitru: i)romisiunea e promisiune. I)umneavoastra
sunteti incompiltibii. Mergem mai departe cu adresa pe care ne-ati l-ransmis-o azi, prin
interrnediul avocatului, cu privire la hotararile solicitate privin<1 pe Moiseanu si
canaltzarea.
Doamna r:onsilier local Voicu lonela: A fost adoptata hotararea privind constatarea
incetarii mandatului domnului Moiseanu.
I)omnul consilier local Coman Ion: Au fos1. parca 5 voturi,,impol.riva" si ...
I)omnul primar Mitroiu T)umitru: Au fost 5 ,,penl.ru" si restul ,,abtineri". Nu s-a
intrunit cvorurnul pe ntru adopt.are a une i hc>tarari. O hotarare se adclptil cu votul
majoritatii membrilor prezenti.
l)omnul presedintc de sedinta consilier local Luntraru Vasile: Propun spre aprobare
aceasta orcline <Le zi carc a fost propusa pentru scdinta de azi de cat.re clomnul prirnar.
A fost supusa la vo1 rloua ordine zi:l)oamna Voicu Ioncla se abtinc cu privire la
punctul 6 cJc p,e orcljnea dc zi motivand ca nu a avul l.imp sa aflc,:ontinutr:l accstuja'
i)omnul Moisezrnu lon se abtine. Rcstul consilierilor locali prczenll, l2 consilieri locali
vol.eaza ,,pentrtt" aprobarea noii ordinj de zt propusa'
Sedinl.a oste legal constituil.a, fiind convocata in termenul legal prin <lispozitia
domnului primar, apoi doamna F'lorea Valentina anunl.a cvoru.mu.l sedintei.
Din nurrrarul total cle l5 de membri ai consiliului local sunt ptrezenti.|.4. Lipseste
motivat domnull lJdrea Tudorel.
Se supuLrne aprobarii plenului consiliului local procesul verbal al sedinlei ordinare
din data de 30.03.2075, cu mentiunca ca accsta a fost semnat de catre presedlintele de
scdinta si secrctarul comunci.
I)omnu1 consilier local Min Constantin: Am de facu1. o precizare referitor la proccsul
vcrbal clin clal.ra de 30.03.2015 ca s a conscmnat grcsit 1a votul penl.ru l)roiectul de
hotarare privincl alcgerea prcsedintelui clc seclinta, d<>amna Voicu Ionela s-et abtinut si
domnul Pana Gheorghc a votat impotriva.
I)omnul presedinl,c de sedinl.a consilier local Luntraru Vasile: lic sup,urtc aprobarii
plcnului consiljului local procesul verbal al scdintci ordinare din data 30.0:i.20 i 5. Supus
la vot: I3 ,,pcntru" si ] vot. ,,abtincrc" (Moiscanu Ion)
I)omnul consilier local Coman Ion: I)<lmnul Moiscanu nu are dre'pt dc vo1..
I)oarnna consilier local Voicu Ionela: Am o obiectiune si anume sa se spccificc 14
consilieri locali in funct.ie si nu l.5.
Domnul consilier local Luntraru Vasile propune inceperea discutarii pr,ciectclor de pe
orclinea d.e zi si supune atentiei domnilor consilieri primul punct al acesteia, respectiv:
l. proriect de hotarare privind aprobarea rectilicarilor nr.i3 si 4 ale tlugetului
local gl comunei Cislau pe anul 2015. Initiator primarul cornunej 'Cislau.

I)omnul prcseclinte de sedinta Luntraru Vasile: Dau cuvantul domnului referent
Agapie Manole.Acesta da citire raportului de specialitate intocmit de se1' birtlu llotan
Cristina.

I)omnul referent Agapie Manole: ltcctificarile au fos1. cfcctuate initjal prin J)ispozitia
primarului fiild trecutc sumclc clintr-un subcapitol in altul din caclrul aceluasi capitol
pen1ru diverse cheltuieli matcrialc. S-a rectificat bugetul si lisl.a de investil.ii pentru plata
Strategiei locale si pentru naveta cadrelor didactice.

I)oamna consilier local Voicu lonela:De ce sunt rectificarile nr.3 si 4? Si nu una

singura.
Domnul ,\gapie Manole:llectificarea nr.3 s-a efectuat prin dispoz:itia primiarului si cea
cu nr. 4 s-a efectuat pentru plata Strategiei si pentru naveta.

Domnul primar Mitroiu l)umitru: Rectificarea se poate face si la urgenta prin
Dispozitia primarului
Domnul preseclinte consilier local Luntraru Vasile:Nu se mai inscrie nimeni ia
cuvant. Supun la vo1.. Supus la vot: 12 voturi ,pentrll", Coman Constalrl.trtvoLeazzr
,,impotriva" dornnul Moiseanu Ion se abtine din 14 consilieri locali prezenti la scdjnta.
.

In continuarc, domn,r Luntraru Vasilc presedintele sedintei, supune discul.jei
domnilor consilieri proiectul cle hotararc pentru aprobarea urmator-ului
plrnct de pe
crrdinea
de zi:

2'Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii s.u:mei de 22596,zz
lei dir:r excedentul bugetar din anii precedenti pentru arcoperirea
golului
temporrar de casa, la Sectiunea de functionare pentru brrgetului local si a
sumei de 12674,09 lei din excedentul bugetar din anul 2oL4 pentru
acoperirea golului temporar de casa - Sectiunea functionar:e a buge,tului pe
segmentul de activitati finantate integral din venituri proprii pe anll 20lS.

Initiator primarul comunei Cislau.
I)omnul pr^esedintc al sedintci domnul l.untraru Vasilc: claca sunt luan clc cuvant,
cine se inscric?
I)oamna cortsilicr local Voicu Ioncla: I)in momcnt cc stim ca primirn niste
bani cum
sunt accstia din cxcedcnt dc ce maj cste nevoic de recl.ificarc a bugetului?,Nu intclcg cle
l)omnul primar Mitroiu l)umrt.ru: llectificarca e una, cxccendentul este altceva. cc.
I)cn1'ru fiecare in partc se face hot.ararc.l)cocamclata nu am stabilit cum
ii cheltuim ci cioar
am aprobat foioslrea excedentului. Aceste sume clin anii precedenti cele de anul
trccut
sunt primil.c la sfarsitul anului si nu am mai reusit sa ii cheltuim.
Domnul A54apie Manole: rectificarea se face pentru bugetul aprobal pen1ru anul 20lS
ceiialti sunt bani ramasi din anii prececlenti.I)eocamdata se'aproba ul.iliz;area 1or si'or fi
folositi potrivil. d.cstinatiei lor legale.
I)omnul presedinte de sedinta Luntraru Vasile: Se mai inscrie cineva la cuvant?
Supun la vot: B voturi " pentru" (> voturi "abtineri" (Min Conl-antin, Cornan Ton,Coman
constantin, Voicu Ioncla, Pana Ghcorghc, Moiseanu lon).
In continLlarc, domnul Lurltraru Vasilc prcscdintclc seclintci, supunc cliscu1iei
domnilor c<lnsilicri proiec:tul dc hotarare pcnLru aprobarca urmatorului pur-rc1 de pe
(
'

t>rdinca dc

zi:

3.Froieret de hotarare privind aprobarea organigramei si a sitatului de functii

pentru personalul contractual si functii publice din cad:nrl aparatrului de
speciali.tate al primarului comunei Cislau pentru anul 20lS. Irritiator
primarul cormunei Cislau.
I)omnul consilier local, presedinte al sedintci domnul Luntraru Vasile: Sunt luari

dc cuvant, cine sr: inscric? I)aur cuvantur cloamnei sccreLar.
secretar I,'.lorea valenl.ina: In urma adresei din partea Institutici I)rcfecrului,
judetul Lluzau, numarul de posl,uri ramane neschimbat fata de anul 2C 14. La Centrul
de zi I)oamna Neraga a lost incadral.a doamna lladca l)etre Alina pc funct.ia de ingri.;itor.
IJs1.e trecuta acurn si in statul de functii.
I)omnul consilier' local Vladoiu Ioan: Ifsti: anga.jata pc functii,i <Jc ingrijitor pe
pcrioada ncdeterrnina 1.a?
Secretzlr Irlorea Valentina: I)a.
Supun la vot. Cine este pentru aprobarca punctului 3 dc pe ordil,:zt d,e zi,avand
in vedcre si cele prezenl.al-c? Supus la vot: 13 consilieri locali voLeaza,pcn1.rLt,,, domLnul
Morscanu Ion sc,,abtinc" din l4 consilicri prezcnLi la sedinta.
ln cont,inua.rc, domnul consilicr local, Luntraru Vasile prcsedintcle scdinter, r;upunc
discutiei domnilor consilicri proicctul de hotarare pcntru aprobarca
urrnatoruiui nrrnr-1
{rL( ;e,
--r--.uL
pc ordinca clc zi:

4.Pnoiect de hotarare privind mentinerea aderarii cornunei Cislau la
Partene:riatul Public-Privat de Dezvoltare Regionala - Asoc.iatia Grupul de
Actiune Locala (GAL) Valea Buzaului, judetul Buzau. Initiator primarul
cornunei Cislau.

Domnul presedinte consilier local Luntraru Vasile: Cine se mai inscne?
Dau cuvantul domnului l)ragomir llusebiu lrlorin: Sunt ansai,ate

sl speram ca 1a sfarsitul anului sa desfasuram activitatea colincl:le
cislaului. Sunl
asociatc I0 unitat'i admjnisl.rative si sc vor mai aclau ga 2 locaLil.al-i
chicrjctu si starchiojdul.
Ne vom rec>rgar'riza si de aceea es1,c nevoie de aceasta
hotarare. lJu lucrez la GaI Valea
Iluzar-ilui, La Primarie lucrez g ore iar la Gar 6 orer.
I)e la ANT am primit adresa cu privire la incompatiblitatc intrucat
cineva a lacut o
plangcrc, jnsa am primiL raspuns ca nu sunt incompatibil. Avcm ncvoic
sa nc mcnLincm
aderarca la (]al pentru a mergc mai dcparte cu proicctelc initiate si sa initiem
al1ele
noi'Parl'ea de crilinantare es1.e grea. Trebuic sa indeplinim conc]itii cu pr.ivire
la nurnarul de
locuil'ori si suprafal-a teritoriului.Au fost proiecte pentru stupina. Au fos1.
depuse si de
persoane dirt Vrancea care aveau terenuri in Cislau. Acum masurile
sunt si maj <lrastice,
oricum suntem controlati de 3 institutii oJIrIlt LSwzau, c.lDR I3raila si cRF.lR
consranra.
I)omnui presedinte de sedinta Luntraru Vasile: Supun la vot. Cine este
pe.ntru
aprobarea punctt'ului 4 de pe ordinea d,e z1? Supus la vot: 13 vot.uri,,pentru,,,
I vot
',abtinere" domnul Moiseanu Ion din 15 consilieri locali in funcl.ie si 14 rtrezen1r la
SCOI NLA
c dc
I

l)omnui prrescdintc de sedinta consilicr local Luntraru Vasile: Sa. trecem la nrrnclrrl
pc
i.

||

rq

ordrnca clc zi.
5'Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii navetei r:adrelor didactice
si cadrelor didactice auxiliare care isi desfasoara activitatea pe razia comunei
cislau,
judetul Buzau' Initiator primarul comunei cislau.
I)omnul presedintc de sedinta consilier locai Luntraru Vasile: Cine se inscrie la
cuvant?
l)omnul consilier local Vladoiu Ioan: Naveta se dcconteaza pentru r:ei cu domiciliul
din alta localitatc' La doamna Pasiaru la clomiciliu este Lrccut Cislau si nu este corcct.
Sa
se corecteze' L)a<:a este cu resedinta pe Cislau atunci nu sc poate decontra
si scadern clin
suma propusa pe:ntru clcconLare.
Domnul relerent Agapie Manole: pentru anul 2014lunile octombric-decembrie
suma
propusa este de 1886 lei iar pentru anul 20l s ianuarie-martie suma propusa
este de 2395
lei . Sc va scadea suma pentru doamna paslaru.
I)omnul presedint.c dc sedinta consilier local Luntraru Vasile: Supun la vot. Cine
cste pe ntru aprobarea punctului 5 de pe orclinea de z1? Supus la vot: 13 vol.uri
,pcnl.ru", I vot,,eLbtinere" domnul Moiscanu Ion din l5 consilieri locali in functie si l4
prezenll la sedinta.
I)omni;l prescdinl.e de sedinta consilier locaj Luntraru Vasile: Sa trecem la punctul
pe
6 de
ordinea de zi.
6.Proiect de .hotarare cu privire la aprobarea contului de executie
-

I

t/qrrLLul

a bugetului loc:rl si venituri proprii pentru trimestrul I al anului 2015. Initiator
primarul comunrei Cisl.au.
I.)omnul prcsedin'Le de sedinta consilier local Luntraru Vasile: Cine se inscrie lil

cuvant?

l)omnul Agapie Manole:Da citire raporl.ului de specalitate precizand pentru bugetul
local suma este la venituri 1188515 lei si la cheltuieii suma de I1755;05 lei, iar p.r]t.,
subventii, venituri proprii la venituri 61938 lei si la cheltuieli suma 2194i3lei.
I)omnul presedinl.e de sedinta consilier local Luntraru Vasile: Supun la vot. Cine
este pentru aprobarea punctului 6 de pe ordinea de zl? Supus la vot: 8 vot.uri
,perltr:LI,,,
6 vol ,'abtincri" (Coman Constantin, Min Constant.in, Voicu Ionela, I)ana Ghcorghc,
Moiseanu Ion, Cc-r;man Ion) din l5 consilicrj locali in functie si t4 prezent.i la sedinta.
Secretar F lorea Vale ntina: Va rog sa-mi acluce ti toti cci care nu ati pr(:zenlat
rapoartele de actj.vitate pent,ru anul 2014, consilierii si presedinl.ii de <:omisii prer:um
si
declaratiile privin<1 interesul personal, declaratiile de avere si cle interese.
I)rept pentru care s-a incheiat prczenl,ul proces verbal in 2 (doua) exemplare, spre

cele legale.

Presedintele sedi ntei,
Consilier local. Luntraru

