PROCES. VERBAL
Incheiat astazi 24.08.2015 orele 10,00 in sedinta extraordinara a Consiliului
Local al Comunei Cislau judetul Buzau

La lucrari;e sedintei extraordinare a Consiliului Local au fost prezenti un
numar de l0 consilieri locali ,din totalul de 14 consilieri din componenta
Consiliului local Cislau.
Lipsesc nemotivat,domnii consielieri :Coman Ion. Coman Constantin,
Voicu Ionela si Min Constantin .
sedinta participa fara drept de vot doamna Cismaru Mihaela
Mugurasa secretar delegat al comunei cislau si Primarul comunei cislau.
proiectul ordinii de zi al acestei sedinte extraordinare a fost adus la
cunostinta publica in termen legal de doamna secretar al comunei'
In conformitate cu frevederile art.43 din legea 21512001 privind
administratia publica locala , uiin.lt; ordinea de zi a sedintei se aproba de Consiliul
local ,la propunerea celui care,in conditiile art.39 a cerut intrunirea consiliului.
suplimentarea ordinei de zi se poate face numai pentru probleme
votul
urgente,care nu pot fi aminate pina Ia sedinta urmatoare si numai cu
majoritatii consilierilor locali prezenti.
'de hotarire privind
S-a suplimentat ordinea de zi cu un nou proiect
modificarea organigramei si a statului de functii la nivelul Primariei Comunei
cislau,prin infiintarea unui post de sofer -microbuz scolar.

La

Sedinta va avea urmatoarea ordine de zi

:

proiect de hotarire privind aprobarea rectificarii nr. 6 al bugetului local al
Comunei Cislau. Initiator primarul comunei Cislau'
1.

Z. proiect de hotarire privind aprobarea contului de executie a bugetului
local si venituri proprii pentru trimestrul II al anului 20l5.Initiator:
primarul comunei Cislau

3.

Proiect de

hotarire privind aprobarea organizarii serbarii anuale

,ol,egendele Cislaului ,,, editia a X

4.

a 20l5.Initiator primarul comunei Cislau.

Proiect de hotarire privind aprobarea modificarea organigramei si a
statului de functii la nivelul Primariei Comunei Cislau,prin infiintarea
unui post de sofer microbus scolaro Initiator primarul comunei Cislau.

Sedinta este legal constituita ,fiind convocata in termenul legal prin
dispozitia domnului primar ,apoi doamna cismaru Mihaela Mugurasa
anunta cvorumul sedintei

Este votata ordinea de zi cu un numar de 10 voturi pentru din numarul
total de 14 consilieri in functie
Din numarul total de 14 membrii ai consiliului local sunt prezenti l0
.lipsesc nemotivat 4 domnii Coman Ion, Coman Constantin, Voicu Ionela
si Min Constantin
Domnul presedinte de sedinta Marin Ioan supune la vot ordinea de zi a
sedintei
Domnul primar Mitroiu Dumitru propune suplimentarea ordinei de zi a
sedintei extraordinare cu inca 2 proiecte :
Proiect de hotarire privind aprobarea solicitarii Scrisorii de Garantie
din partea Fondurilor de Garantare a Creditorilor si
.Proiect de hotarire privind aprobarea valorii de investitie proiecte de
hotarire necesare finalizarii proiectului "Modernizare drum de exploatare
D.E. 5 Comuna Cislau, judetul Buzau ".
o

Supusa la vot propunerea domnului primar Mitroiu Dumitru obtine un
numar de 10 voturi pentru , din numarul de 14 consilieri in functie si 10
consilieri prezenti.

Domnul presedinte de sedinta Marin

proiectelor de pe ordinea de zi
al acesteia

1.

Ioan propune

discutarea
si supune atentiei domnilor consilieri primul punct

.

Proiect de hotarire privind aprobarea rectificarii nr 6 a bugetului local al
comunei Cislau pe anul 2015. Initiator: primarul comunei Cislau

Supus la vot proiectul mai sus-mentionat a intrunit un numar de l0 voturi
pentru din totalul de l4 consilieri in functie si l0 consilieri prezenti.
Domnul Marin Ioan presedintele de sedinta invita consilierii prezenti sa se
inscrie la cuvint.
Domnul Vladoiu Ioan a intrebat suma alocata scolilor pentru transport
si este de parere ca suma alocata este mica.
Se trece Ia urmatorul punct al ordinei de zi , si anume :

2, Proiect de hotarire privind aprobarea contului de executie a bugetului
local si venituri proprii pentru trimestrul [I al anului 20l5.Initiator:
primarul comunei Cislau
Domnul Marin Ioan presedinte de sedinta propune spre aprobare si al 2
lea punct obtine un numar de 10 voturi pentru din totalul de 14 consilieri
in functie si l0 consilieri prezenti.
Sunt incvitatio domnii consilieri la cuvint:
Ia cuvintul domnul consilier Tailup Stefan si intreaba : care este
diferenta dintre ce s-a incasat si ce s-a cheltuit .

Se

trece la urmatorul Punct

:

Proiect de hotarire privind aprobarea organizarii serbarii anuale
,ol,egendele cislaului",editia a X a 2015 .Initiator: primarul comunei cislau
-S.
,upun. la vot punctual 3 al ordinei de zi si obtine un numar de 10
voturi p*ntru din totalul de 14 consilieri in functie si 10 consilieri prezenti.
Domnul consilier presedinte de sedinta Marin Ioan propune trecerea la
punctual 4 al ordinei de zi :

3.

4 Proiect de hotarire privind modificarea organigramei si a statului de
functii la nivelul Primariei comunei cislau ,prin infiintarea unui post
sofer microbus scolar. Initiator primarul comunei cislau.
Supus la vot punctul 4 obtine un numar de 10 voturi pentru
de 14 consilieri in functie si 10 consilieri prezenti'

de

din totalul

Domnul primar Dumitru Mitroiu aduce la cunostinta faptul ca acest
microbuz este necesar pentru transportul copiilor din satul Gura Biscei pina
la scoala Cislau.

Deasemena face cunoscut faptul ca persoana desemnata pentru a se
ocupa de microbuz este domnul Serban Sorin ,care a fost trimis sa faca
cursurile de specialitate necesare in acest sens'
Domnul pana Gheorghe ia cuvintul si propune asfaltarea satului Barasti
in perioada urmatoare.
Domnul Vladoiu Ion si Luntraru Vasile propun acordarea indemnizatiilor
de sedinta pentru anul 2014 si 2015 .

Drept pentru care s-a incheiat prezentul process verbal in

2

exemplare,spre cele legale
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