PROCES _ VBRBAL

INCHEIATASTAZI0S.0I.20l5LASEDINTADEINDATAACONSILIULUI
LOCAL AL COMUNEI CISLAU

LalucrarilesedinteideindataaConsiliuluilocalCislauaufostprezentiunnumardel3
din componenta consiliului local cislau'
consilieri locali,din toialul de 15 consilieri

La

Lipsescnemotivat,domniiconsilieri:-MinConstantin,SavuStelian
cismaru Mihaela Mugurasa secretar
sedinta participa fara drept de vot doamna

a.i.grirf

Comunei Cislau si Primarul Comunei Cislau'

la cunostinta
proiectul ordinii de zl al a"esiei sedinte deindata a fost adus
' al comunei'
publica in r.r-"n legal de doamna secretar
2l5l2OO1 privind administratia
In conformitate cu prevederile in.'ql din legea
se aproba de consiliul local ,la
publica locala , uruirl o.ain., d" 7r. a sedintei
cerut intrunirea consiliului'
propunerea r.tui .* )n conditiile art'39 a
face numai pentru probleme urgente'care
Suplimentarea ordinei de zi se poate
si numai cu votul majoritatii consilierilor
nu pot fi aminate pina la sedinta urmatoare
locali prezenti.
zi
Sedinta va avea urmatoarea ordine de

1.

2.

:

definitive din excedentul bugetului
Proiect de hotarare privind ucoperi.eu
atat la bugetul local cat si la venituri
local a deficitului sectiunii de function are
Cislau'
proprii pe anul2015'Initiator primarul comunei
Cislau nr' 5',7117'12'2015
H'C'L'
Proiect de hotarare privind modificarea
pentru anul fiscal 2016
privind ,tuniii.*u impozitelor si taxelor locale
primarul comunei Cislau '

,Initiutot

al consiliului
Domnul Badea vasile presedintele de sedinta

local

supune spre

aprobare ordinea de zi asedintei'
impotriva
numar de 13 voturi pentru 0 abtineri si 0
Supusa la vot ordinea de zi obtine un
si 13 consilieri prezenti'
din numarul total O" iS consilieri in functie
la punctul 1 al sedintei deindata
Domnul consilier Badea Vasile ptop'n" trecerea
:

excedentul bugetului
Proiect de hotarare privind acoperirea definitive,din
la bugetul local cat si la venituri
local a deficitului sectiunii de functionare atat
unrl20l5.Initiator primarul comunei Cislau'

il;rii f"

CristinaNicoleta'sef
Punctul 1 este prezentatde doamna Botan

birou buget finante

'

al ordinei de zi obtine un numar de 13 voturi pentru 0
abtineri si 0 impotriva din numarul total de 15 consilieri in functie si 13 consilieri
Supus la vot punctul

I

prezenti.

Domnul consiliei Badea Vasile propune trecerea la punctul 2 al ordinei de zi

al

sedintei deindata:

Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. Cislau nr,57117.12.2015 privind
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016 ,Initiator primarul
comunei Cislau .
Supus la vot punctul 2 al ordinei de zi obtine un numar de 13 voturi pentru 0
abtineri si 0 impotriva din numarul total de 15 consilieri in functie si 13 consilieri
prezenti.

Drept pentru care s-a ncheiat prezentul process-verbal al sedintei deindata in
2(doua) exemplare ,spre cele legale'

PRESEDINTELE SEDINTEI

consitifl?:*

unei Cislau
Mugurasa

