VERBAL
16,00 a Consiliului local al
Sedinta ordinara din data ae ll.li..zOlS ,orele
judetul Buzau'
.Comunei Cislau
PROCES

-

Local au fost prezenti un
La lucrarile sedintei extraordinare a consiliului
15 consilieri din componenta
numar de g consitieri iocati, din totalul de
Consiliului local Cislau'
lon'Coman
Lipsesc nemotivat,domnii consilieri : Coman
si Mihai Nicolae
Gheorghe
Pana
constantin,Min constantin,voicu lonela ,
Mihaela
cismaru
La sedinta;;,tl;ib, fara drept de vot d.o31nna
si Primarul Comunei Cislau'
Mugurasa secretaiJeregat al Comunei Cislau
a fost adus la
Proiectul ordinii de zi al acestei sedinte ordinare
secretar al comunei'
cunostinta puntica in i"tr"n legal de doamna
legea 21512001 privind
din
ln conformitaG cu preiederile arl.43
de zi a sedintei se aproba de
administratia publica tocata , alin.(1) ordinea
conditiile art'39 a cerut intrunirea
Consiliul local ,la pioprn"r"a celui care ,in
consiliului.
Suplimentareaordineidezisepoatefacenumaipentruprobleme
urmatoare si numai cu votul
urgente,ca," n, pot fi aminate pina la sedinta

mllorititii consitierilor locali prezenti'

ordinei de zi cu
Domnul p;i;;. vtitroi, Dumitru propune suplimentarea
un punct si anume :
Solicitarel Scolii Generale Cislau cu adresa nr'3250/17 '12'2015
de a asigura diferenta
inregistrata ta noi'ta nr.6343/17.12.2015 privind.acordul
incadrat la scolile din localitate
pentru finantarea int"gr"l, a salariiloi personalului
5 elevi
unei-clase de elevi - invatamant simultan ,
,cu suma na""ru,,'ru"nciionarii
scoala
la
cu un numar total de 10 elevi
din calsa a V a si 5 elevi din clasa a
Scarisoara .
:
Sedinta va avea urmatoarea ordine de zi
impozitelo-r s-i taxelor
stabilirea
privind
Proiect de trotaraie
si amenzile
locale si alte taxe asimilate acestora ,precum
comunei
primarul
aplicabile in anui fiscal 2016. lnitiator
Cislau.

vlll

1.

2.Proiectdehotarareprivindaprobarearectificariinr.l0a
Lrg"trlri local ai tomunei Cislau pe anul 2015' lnitiator

3.
4

primarul comunei Cislau'
amenaJal mentului
broiect de hotarare privind
'cislau aprobarea

pastoral
Cislau.

i-i".t

"r "orrnei

. initiator primarul

Gomunei

rr

desfasurarea serbarilor
pentru
,,iomul de Ciaciun si ,,Colindele Cislaului "

privind organizarea

"nrrl"
eleviidincadrulinstitutiilorscolaredincomunacislau

p"nit, anul 2015. .lnitiator primarul comunei Cislau'
5'Proiectdehotarareprivindaprobarearaportuluiasupra
activitatii desfasurate de asistentii personali ai

6.
7.
8.

persoanelor cui handicap grav [e semestrul ll al anului
2015.. lnitiator primarul comunei Cislau.
Proiect de hotarare privind aprobarea lucririlor de interes local
care vor fi executate in anul 2016 de persoanele apte de munca
beneficiare de ajutor social. lnitiator primarul comunei Cislau.
Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de
sedinta pentru perioada ianuarie - martie 2016. lnitiator
primarul comunei Cislau.
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea
HGL Cislau nr.31117.08.2015 privind eliberarea avizului
program si a autorizatiei de functionare pentru buna
desfasurare a activitatilor comerciale in comuna Cislau,
judetul Buzau. Initiator, primarul comunei Cislau.

Domnul Consilier Vladoiu loan decanul de varsta al Consiliului Local
supune spre aprobarea consiliului local Cislau suplimentarea ordinei de zi cu
punctul privind solicitarea Scolii Generale Cislau
Supusa la vot aceasta propunere obtine un numar de 9 voturi pentru 0
impotriva si 0 abtineri din numarul de 9 consilieri locali prezenti si 15 consilieri
locali in functie.
Domnul consilier Vladoiu loan supune spre aprobrea Consiliului local procesulverbal de la sedinta anterioara.
Aceasta propunere obtine un numar de 9 voturi pentru,0 abtineri,0
impotriuva din numarul de 9 consilieri locali prezenti si 15 consilieri locali in
functie.
Deoarece lipseste presedintele de sedinta doamna consilier Voicu lonela
sa
, decanul de varsta al Consiliului local domnul consilier Vladoiu loan ,propune
Ia
Supusa
Vasile
conduca aceasta sedinta ordinara domnul consilier Badea
vot aceasta propunere este aprobata cu un numar de 9 voturi pentru ,0 impotriva
0 abtineri din numarul total de 15 consilieri locali in functie si 9 consilieri prezenti..
Domnul consilier local Badea Vasile presedinte de sedinta supune spre
aprobare ordinea de zi a sedintei ordinare:
Supusa la vot propunerea este aprobata cu un numar de 9 voturi pentru 0
.

.

impotiiva,0 abtineri din numarul de 9 consilieri locali si 15 consilieri locali

in

functie.
Se trece la punctul 1 al ordinei de zi:

l.proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
si atte taxe asimilate acestora ,precum si amenzile aplicabile in anul fiscal
2016. lnitiator primarul comunei Cislau.
Domnul Agapie Manole ,referent in cadrul comaprtimentului contabilitate ,buget
,finante prezinta materialele de la punctul 1 al ordinei de zi.
Supus la vot punctul 1 al ordinei de zi obtine un numar de 9 voturi pentru 0
impotriva,0 abtineri din numarul total de 9 consilieri locali prezenti si 15 consilieri
locali in functie.
Se trece la punctul 2 al ordinei de zi:

bugetului
2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii nr' 10 aCislau'

primarul comunei
Manole -referent in cadrul
Agapie
-.ohirLititrte
Acest prn.i"rt"
irezentat de domnul
de buget
,explica faptul ca la aceasta rectificarea
Compartimeniului
in altul..
nu*irrt 10 ,s-a facut transfer de sume dintr-un capitol bugetar
de 9 voturi
numar
un
se supune ta vot-acest punct al ordinei de zi si ontine
prezenti
si 15
pentru,g impotriva 0 abtineri din numarul de 9 consilieri locali
consilieri locali in functie.
de zi :
Domnul Badea vasile propune trecerea la punctul 3 al ordinei
local

al comunei Cistau pe anul

2015: tnitiator

pastoral al
Proiect de hotarare privind aprobarea amenaiamentului
comuneiCistau,lnitiatorprimarulcomuneiCislau.
nu exista
supus la vot acest punct nu se aproba deoarece conform legii

3

2/3 din numarul consilierilor in functie'
Se trece la urmatorul punct al ordinei de zi

:

anual"Pomul
Proiect privind organizarea si desfasurarea serbarilor
institutiilor
de Craciun si ,,Colinaed Cistaului ,, pentru elevii din cadrul
comunei
primarul
tnitiator
scolare din comuna Cislau pentru inut 2015 ' '
Cislau.
' Domnul primar Mitroiu Dumitru ,propune ca din-banii alocati acestui
care au obtinut
eveniment 1000 lei sa fie bani care vor merge la cei 2 copii
fi
p"rforrnrnte sportive cite 500 lei pentru fiecire , 4000 lei - bani ce vor
XVI-a '
destinati premiilor la Serbarea "Colindele Cislaului editia a
alocat 12'000
Pentru caoorurite copiilor de la scola Generala cislau s-au
lei cite 20 lei pentru fiecare
^ ..-a.
voturi
supus la vot cest punct al ordinei de zi a obtinut un numar de 9
prezenti
si 15
pentru,0 impotriva,g abiineri din numarul de 9 consilieri locali
consilieri in functie.
la punctul
Domnul Badea vasile presedintele de sedinta propune trecerea
5 al ordinei de zi:

4.

copil.

activitatii
Proiect de hotarare privind aprobarea raportului asupra grav pe
handicap
desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cui
Cislau'
comunei
primarul
semestrut tl at anului 2015. . tnitiator
propune ca la sedinta
La acest punct domnul consilier locai Vladoiu loan
grav
viitoare sa se prezinte tabelele cu persoane cu handicap
g
pentru 0 impotriva
voturi
supus ta ,oir."st proiect a obtinut un numar de
g
locali in functie.
si 0 abtineri din nu*rrride consilieri prezenti si 9 consilieri
Se trece la punctul 6 al ordinei de zi :

5.

care
de hotarare privind aproharea lucrdrilor de interes local
de
heneficiare
munca
de
vor fi executate in anul ZOiA Ae persoanele apte
ajutor social. tnitiator primarul comunei Cislau
punct obntine un numar de 9 voturi pentru 0 impotriva 0
supus la vot
locali in functie.
abtineri din numarul de 9 consilieri prezenti si 15 consilieri

6 .proiect

,..ri

Se trece la punctul 7 al ordinei de zi:

pentru
7. Proiect de hotuare privind alegerea presedintetui de sedinta
perioada ianuarie - martie iOtA. tnitiitor primarul comunei Cislau'
DomnulconsilierVladoiuloanpropunecapeperioadaianuarie_martie
presedinte pe domnul Badea Vasile'
pentru 0 impotriva 0
Supus la vot punctul 7 obtine un numar de 9 voturi
in functie.
rocali
g
abtineri din numarur de consifieri prezenti si 15 consirieri
Se trece la punctul nr 8 al ordinei de zi :
HCL.Cislau
S.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea
de
nr. 31/17.08.2015 privind eliberarea avizului program si a autorizatiei
comuna
in
comerciale
functionare pentiu buna desfasurare a activitatilor
-cistau,
judetut Buzau. lnitiator, primarul comunei cislau
pentru 0 impotriva 0 abtineri
Supus la vot punctul 8 obtine un numar de 9 voturi
in functie'
din numarul de 9 consilieri prezenti si 15 consilieri locali

Sesupunelavotpunctulsuplimentatalordineidezi: j22015
solicitarea scotii Generale cislau cu adresa nr'3250117

a asigura diferenta
inregistrata la noi'la nr.6843/17.12.2015 privind acordul de
din localitate
la
iinantar"a ini"gtrf, a salariilor personalulu.i incadrat scolile
clase de elevi - invatamant simultan , 5 elevi
,cu suma necesara fu"nctionarii unei
de 10 elevi la scoala
din calsa a V a si 5 elevi din clasa a vlll cu un numartotal

;;;f*

Scarisoara

un numar de 9
supus la vot punctul suplimentat al ordinei de zi,obtine
prezenti si 15
voturi pentru O irpoirirr 0 abiineri din numarul de 9 consilieri
consilieri locali in functie.
Diverse:
local cateva
Domnul consilier local Tailup stefan prezinta consiliului
informatii despre Companiei de apa si canalizare '
pe viitor intentionaeza sa
Domnui primar Mltroiu Dumiiru face cunoscut ca
craciunesti din investitiile
se faca extindere la reteaua de apa si in satul Buda
pentru perioada 2014-2016.
verbal in 2 (doua)
Drept pentru care s-a incheiat prezentul process exemplare ,sPre cele legale.
PRESEDINTELE SEDINTEI
Consilier local , Badea Vasile

Secretar delegat al comunei Cislau
Cismaru Mihaela Mugurasa

