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PROCES - VERBAL
Sedinta ordinara din data de 10.11.2015 ,orele 17,00 a Consiliului local al
Comunei Cislau judetul Buzau.

de l5

La lucrarile sedintei extraordinare a Consiliului Local au fost prezenti un numar
consilieri locali, din totalul de l5 consilieri din componenta Consiliului local

Cislau.
Lipsesc nemotivat,domnii consilieri : La 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.
ln conformitate cu prevederile art.43 din legea 21512001 privind administratia
publica locala, alin.(1) ordinea dezi 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 urgente,care
nu pot fi aminate pina la sedinta urmatoare si numai cu votul majoritatii consilierilor
locali prezenti.
Sedinta va avea urmatoarea ordine de zi :

1.

2.
3.
4,
5.
6.

Proiect de hotarare privind includerea drumului DE 5
in Inventarul bunurilor care apartin domeniului public
al comunei Cislau; Inltiator, primarul comunei Cislau;
Proiect de hotarare privind completarea planului de
achizitii pe anul 2015. Initiator, primarul comunei
Cislau

Proiect de hotarare privind aprobarea rectlficarll nr. 8
a bugetului local pe anul 2015. Initiator, primarul
comunei Cislau.
Proiect de hotarare privind incetarea de drept a
mandatului de consilier local al domnului MOISEANU
ION si declararea ca vacant a postului de consllier
local; Initiator, primanrl comunei Cislau;
Proiect de Hotarare privind validarea mandatului de
consilier local al domnului Mihat Nicolae ; Initiator'
primarul comunei Cislau;
Proiect de hotarare privind aprobarea taxei speciale
de inchiriere buldoexcavator si autogreder aflate in
domeniul privat al comunei Cislau, Judetul Buzau.
Initiator, primarul comunei Cislau

Doamna Voicu Ionela consilier local,presedinte de sedinta supune la
vot procesul verbal al sedintei anterioare. Din totalul de 15 consilieri
prezenti si 15 consiiieri in functie s-a votat cu un numar de 15
voturi pentru 0 impotriva si 0 abtineri.
Doamna consilier Voicu Ionela propune inceperea sedintei cu
punctul 4 al ordinei de zi dupa care propune puntul 5.

Supusalavotpropunereaobtine15voturipentru0abtinerisi0
imPotriva.
Se ia in discutie Punctul 4'

.4.Proiectdehotarareprivindincetareadedreptamandatului

declararea
de consilier local al domnului MoISEANU ION si
primarul
rr*."ii a postului de consilier local; Initiator,
".
comunei Cislau;
pentru 0
Supus la vot Punctual 4 obtine un numar de 13 voturi
in functie si 15
impotriva si 1 abtinere din numarul de 15 consilieri
consilieri Prezentt.

Incontinuaresetrecelapunctual5alordineidezi..
S.ProiectdeHotar.""p"i''indvalidareamandatuluide
primanrl
consilier local al domnului Mihai Nicolae ; Initiator,

comunei Cislau;
pentru 0
supus ia vot punctul 5 obtine un numar de 15 voturi
in functie si
abtineri si O impotriva din numarul de 15 consilieri
1 Scon silie rt Pr ezenti.
juramantul de
Dupa validarea punctului 5 domnul Mihai Nicolae depune mana pe
cu
juramantul
consilier in fata tuturor consilierilor, citind
biblie.
de

ordinei
Doamna voicu Ionela propune trecerea la punctul 2 aI

zi:

2Proiectdehotarareprivindcompletareaplanuluide-^Cislau
achizitii pe anul 2Oi5. Initiator, primarul comunei
sa modernizam
Domnul primar pumitru Mitroiu explica faptrll ca dorin cu consum
ituminatul public prin montarea unor corpuri de iluminat
redus.

consilier
Domnul consilier coman constantin si sustinut de domnulBuda
public in satul
Badea Vasile ,ridica problema iluminatului
Craciunesti

'

vot punctual 2 obtine un numar de l5voturipentru 0 impotriva
si l5 consilieri prezenti'
abtineri din numarultotal de l5 consilieri in functie
Supus la

Se trece in continuare la

si 0

punctual 3 al ordinei de zi

nr' 8 a
3. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii
bugetului local pe anul 20lSJInitiator, primarul comunei
"

Cislau.
Manole din Partea compatimentului contabilitate,buget
AgaPie
Domnul
3 exPlicand cum s-a facut
,finante prezinta materialele de la punctual
defalcarea sumelor Pe surse'
de 15 voturi
Se supune la vot punctual 3 si obtine un numar
pentru ,O abtineri si 0 imPotriva '
sant pe strada
Domnul Luntraru vasile iiai." problema umplerii unui
Culturii pentru a evita inund'area unor gospodarij' sedinta propune
Do-amna Voicu Ionela consilier presedinta de
trecerea la Punctual 6 :

6
_

Proiect de hotarare privind aprobarea taxei speciare de
inchiriere buldoexcavator si autogreder aflate in domeniul
privat al comunei cislau, Judetul Buzau.Initiator, primarul

comunei Cislau
Domnul primar Dumitru Mitroiu explica faptul ca propune o taxa de
inchiriere pentru buldoescavator si autogreder de 1bo -de lei pe ora Domnul Coman Ion propune ca in caz di calamitate aceste utilaje sa fie
prezente la primarie,iar domnul Min constantin propune ca
aceste
utiiaje sa se inchirieze incepand de la primaver" .d"ou.r.ce pe perioada
iernii avem nevoie de ele la dezapeziri.
Se mai propune ca in coniractul de inchiriere sa se stipuleze
o
clauza prin care aceste utilaje sa fie disponibile in situatii d. u.gerrt..
supus 1a vot acest punct obtine un numar de 14 voturi pentru o
impotriva si 1 abtinere din numarul total de 15 consilieri prezenti si 15
consilieri in functie.
In continuare domnur pana Gheorghe aduce ra cunostinta
plenului ca domnul Coman Constantin a obtinut rezultate performante
la concursul de lupte libere organizat la Tirgu Mures.
Domnul consilier coman constantin evidentiara cei 2 campioni ai
acestui sport si anume zidaru simona si coman Stefan propr.r"
acordarea unui premiu
"i
Domnul primar Dumitru Mitroiu propune sa li se acorde cate looo lei
fiecaruia si acesti bani vor fi dati in preajma sarbatorilor de iarna in

cadru festiv.
Domnul consilier vladoiu Ioan propune ca in sedinta viitoare sa se
intocmeasca un proiect de hotarare pentru premierea copiilor care
au
obtinut performante in toate domeniile
Domnul consilier Tailup stefan propune organizarea unor actyivitati
cultural - artistice cu ocazia zir,ei d,e 1 Decembrie ,program care sa se
desfasoare impreuna cu scola, biserica ,unitatea miiitaia si primarie in
centrul comunei la statuia iui ,,Neacsu
Propune si organizarea unei mese cu fasole si carnati pentru cetatenii
comunei prezenti la aceasta activitate.
Doamna consilier voicu Ionela si presedinte de sedinta aduce la
cunostinta plenului faptul ca este dificil pentru copiii de la scoala sa ii
tina in frig ,propune organTzarea acestor activitati intr-o sala.
Punctul 1 al ordinei de zi nu se mai ia in discutie deoarece nu s_a
intrunit comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul process
lesale .
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PRESEDINTE DE SEDINTA
Consiliul Local
Consilier Local.Voicu Ionela
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verbal in 2 exemplare spre cele
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