PROCES _ VERBAL
al
Sedinta extraordinara din data de 30.11.2015 ,orele 11,00 a Consiliului local
judetul
Buzau.
Comunei Cislau

.

La lucrarile sedintei extraordinare a Consiliului Local au fost prezenti un numar
de 13 consilieri locali, din totalul de 15 consilieri din componenta Consiliului local
Cislau.
Lipsesc nemotivat,domnii consilieri : - Min Constantin, Mihai Nicolae
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'
In conformitate cu prevederile art.43 din legea2l512001 privind administratia
publica locala , alin.(l) ordinea de zi a sedintei se aproba de consiliul local ,la
proprn...u celui care ,in conditiil e 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

:

de hotarare privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea
Fondului National de Garantare a Craditelor pentrui Intreprinderi Mici si

1" proiect

Mijlocii SA pentru proiectul integrat finantat prin masura 4.1 al Comunei
Cislau. (Renovarea Camin Cultural Cislau )"

2. proiect de hotarare privind

aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea

Fondului National de Garantare a Craditelor pentrui Intreprinderi Mici si
Millocii SA-pentru proiectul integrat flnantat prin masura 4.1 al Comunei Cislau
("Moderzizare D E 5 Comuna Cislau")

vot procesul verbal de la sedinta anterioara., obtine un numar de 13
si 15
voturi p.nirr 0 impotriva si 0 abtineri din numarul de 13 consilieri locali prezenti
consilieri locali in functie .
Doamna Consilier local Voicu Ionela supune la vot ordinea de zi a sedintei
din
extraordinare si obtine un numar de 13 voturi pentru 0 impotriva si 0 abtineri
numarul de 13 consilieri locali prezenti si 15 consilieri locali in functie.
Se trece la discutarea punctului 1 al ordinei de zi:
proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea
Fondului National de Garaniare a Craditelor pentrui Intreprinderi Mici si Mijlocii
SA pentru proiectul integrat finantat prin masura 4.1 al Comunei Cislau'
(Renovarea Camin Cultural Cislau )"
Proiectul este prezentat de domnul Petrosel Mihai '
pentru 0
Se supune lavot punctual 1 al ordinei de zi si obtine un numar de 13 voturi
impoiriva si 0 abtineri din numarul de 13 consilieri locali prezenti si l5 consilieri locali in
functie .
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incompatibilitatii doamnei voicu Ionela
Domnul consilier coman lon ridica probelma

inconsiliuldeadministratiealscoliiGimnazialeCislau.
si parametrii drumului D E 5'
Domnul consilier Coman Ion doreste sa stie valoarea
drumului si valoarea acestuia'
Domnul primar Mitroiu Dumitru expune dimensiunile
santului de pe langa drumul D E 5 Domnul consilier Luntraru vasile ridica problema
inunda locuintele si propune rezolvarca acestui sant'
plenul sedintei de rezolvarea acestei
Domnul primar Mitroiu Drmitru a asigurat
probleme.
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Cultural din Comuna Cislau'
iar de miercuri saptamana acesta se vor
Domnul primar raspunde - banii sunt primiti
relua luciarile de reabilitare a caminului cultural'
- cand se va face receptia drumului D E
Domnul consilier Pana Gheorghe este interesat
5.

DomnulprimarMitroiuDumitruexplicafaptulcaexistaocomisiedereceptiesiincel
drum'
mai scurt timp o sa se faca si receptia acestui

ca la renavarea caminului s-a
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drumului judetean de la Buda
Tot domnul Coman Constantin ridica si problema
Craciunesti - nu s-au facut lucrari corespunzatoare'
iau legatura cu presedintele Consiliului
Domnul primar raspunde si explica - o sa
Judetean Buzau pentru atezolva acest aspect'
de receptie la terminarea lucrarilor
Domnul consilier Coman lon propun. .u din comisia
parte si un consilier local.
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Valea Aninoasa si in satul Scarisoara aduce
la cunostinta domnii consilieri Coman Ion si Savu Stelian.
cele legale
Drept pentru care s-a incheiat prezentul process - verbal in 2 exemplare ,spre
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Presedintele sdintei,
Consilier local , Voicu Ionela
Secretar delegat al comunei Cislau

Cismaru Mihaela Mugurasa

