PROCES VERABL

Incheiat astazi28.0l.2016 in sedinta ordinara a Consiliului Local Cislau

La lucrarile sedinta ordinare a Consiliului Local au fost prezenti un
numar de 15 consilieri locali, din totalul de 15 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 ordinare a fost adus la
cunostinta publica in termen legal de doamna secretar al comunei.
In conformitate cu prevederile art.43 din legea 215/2001 privind
administratia publicalocala, alin.(1) ordinea de zi a sedintei se aproba de
Consiliul local ,la propunerea celui care ,in conditiile art.39 a cerut

intrunirea consiliului.
Suplimentarca 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:

l.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului
local definitiv al comunei Cislau pe 2015 Initiator

primarul comunei Cislau.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului
local al comunei Cislau pe anul 2Ol6.lnitiator primarul
comunei Cislau;

S.Proiect de hotarare privind ,,Programului de
achizitii publice pentru anul 2OL6". Initiator Frimarul
comunei Cislau.

4.Proiect de hotarare cu privire la reorganizarea
retelei scolare pentru anul scolar 201612017 la nivelul
comunei Cislau, judetul Buzau. Initiator Primarul comunei
Cislau;

S.Proiect de hotarare privind participarea comunei
Cislau judetul Buzau la constituirea unui parteneriat

public

privat in vederea obtinerii finantarii

nerambursabile pe Programul Operational Pentru Pescuit
si Afaceri Maritime 2OL4-2O2O(POPAM|. Initiator Primarul
comunei Cislau;

hotarare privind aprobarea
Amenajamentului pastoral pentru pasunile Comunei
6.Proiect de

Cislaufjudetul Buzau. Initiator Primarul comunei Cislau;

Diverse: Raport privind activitatea desfasurata de
consilierii locali

Pe anul 2015.

Domnul presedinte de sedinta Badea Vasile suspune la vot si punctul de
diverse si prezinte titlurile acestora:
-cererea doamnei Mindricel Niculina cu privire la solicitarea unui ajutor
financiar pentru copiii Patrascu Nicolae si Patrascu Elena Georgeta in
vederea efectuarii unor interventii chirurgicale ;
- cererea domnului profesor Gilmeanu Nicolae - membru al Uniunii
Scriitorilor din Ramania Filiala Brasov - care solicita sprijin in tiparirea
unui volum de poezie cu titlul"CONTORSII-INI" ;
- proiect de buget pentru arutl20l6 al Scolii Gimnaziale Cislau fi nantarea comp leme ntat a;

- decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a
cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar al Scolii g\Gimnaziale

Cislau;

Domnul Badea Vasile supune spre aprobare
punctului de diverse,care obtine un numar de 15 voturi
pentru O abtineri O impotriva din numarul total de 15
lonsilieri locali in functie si 15 conslieri locali ptezenti la
sedinta.
Domnul presedinte de sedinta propune trecerea la puntul 1 al ordinii de

zi:

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local
definitiv al comunei Cislau pe 2015 . Initiator primarul
comunei Cislau.
Materialele punctului 1 al ordinei de zi sunt ptezentate de
doamna Botan Cristina Nicoleta sef birou contabilitate.
Domnul Badea vasile supune spre aprobare punctul

,care obtine

1

un numar de 15 voturi pentru 0 abtineri 0

impotriva din numarul total de 15 consilieri locali in functie si
15 conslieri locali prezenti la sedinta.
Domnul Badea vasile supune spre aprobarea trecerea la
punctul 3 al ordinei de zi :
Proiect de hotarare privind ,rprogramului de achizitii,
publice pentru anul 2oL6". Initiator primarul comunei
Cislau.
Acest punct este prezentat de doamna sef birou contabilitate Botan
Cristina Nicoleta . Doamna Botan Cristina Nicoleta raspunde intrebarilor
puse de domnul consilier Coman
si anume:
Suma de 300 milioane lei prevezuti in planul de achizitii pentru reparatii
imprimante, calculatoare nu este prea mare , acesti bani nu pot fi folositi la
tezolvatea toaletelor la scolile Cislau si Scarisoara,precum si rezolvarea
instalarii centralelor in scoli ?
Domnul Coman Ion vine cu propunerea sa se resolve aceaste probleme ale
scolilor sus - mentionate .
Domnul consilier Luntraru Vasile ridica problema rezolvarii santurilor pe
strada Culturii.
Domnul Coman
spune ca suma alocata imprejmuirii terenului de
linga sala de sport este prea mare si propune ca acesti bani sa se foloseasca
la modernizarca salii de sport ,dotare,amenajare,lumini etc.
Domnul consilier Min Constantin propune sa se acorde a o aatentie sporita

Ion

Ion

drumurilor.
Domnul coman Ion aftma faptul ca este de acord cu planul de
achizitii pe anul 2016 cu conditia ca sumele ce se vor cheltui sa fie
aprobate in consiliul local si numai dupa ceea sa se cheltuiasca. Supus la vot
punctul nr. 3 obtine un numar de 15 voturi pentru 0 abtineri o
impotriva din numarul total de 15 consilieri locali in functie si
15 conslieri locali prezenti la sedinta.

Domnul consilier Badea vasile presedinte de sedinta
propune trecerea la punctul nr. 2 a7 ordinei de zr :
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local
al comunei cislau pe anul 2ol6.lnitiator primarul
comunei Cislau;
Doamna Botan Cristina Nicoleta sef birou contabilitate

prezinta materialele acestui punct.
Dupa ptezentarea anexelor ce fac parte din proiectul de
hotarare domnul coman Ion intreaba cand se va da drumul
serviciului de evidenta populatiei.

Domnul primar Mitroiu Dumitru raspunde dupa
terminarea lucrarilor la cladirea in care isi va desfasura
activitatea acest serviciu ,pentru ca trebuiesc foarte multi bani
ca sa se poata termina aceasta lucrare.
Doamna Voicu Ionela consilier local intreaba - daca nu
este obiectul activitatii - serviciul evidenta populatiei de ce sa facut angajarea personalului. - de ce nu s-a facut inainte
cladirea si dupa aceea sa se artgajeze personal.
Domnul Badea Vasile presedinte de sedinta ridica
problema ridicarii unui spatiu linga biserica din satul Buda.
Domnul Coman Constantin intreaba cati bani s-au alocat
pentru acest spatiu.
Domnul Coman Constantin consilier local afirma faptul
ca este nemultumit de amlasamentul in partea din fata a
toaletelor la Caminul Cultural din satul Barasti. Domnul
primar Mitroiu Dumitru propune domnului Coman Constantin
sa infiinteze :ur:- club de lupte pentru copii. Tot domnul primar
aminteste faptul ca clubul exista deja clubul "Recolta Cislau"

si in cadrul acestuia poate domnul Coman Constantin

sa

desfasoare activitati sportive de lupte cu copiii din localitatea
noastra.

In continuarea domnul consilier Savu Stelian a ridicat
problema personalului care colecteaza gunoiul este
nemultumit ca acestia nu se poarta corespurtzator
Domnul Pana Gheorghe propune sa se sanctioneze
cetatenii care depoziteaza gunoiul menajer in locuri
necoresp o:utr;zatoare.

Domnul Badea Vasile supune spre aprobare punctul 2
,care obtine un numar de 15 voturi pentru 0 abtineri 0
impotriva din numarul total de 15 consilieri locali in functie si
15 conslieri locali prezenti la sedinta.
Domnul Badea Vasile propune trecerea la punctul 6

Proiect

de

hotarare

privind

aprobarea
Amenajamentului pastoral pentru pasunile Comunei
Cislau, judetul Buzant. Initiator Primarul comunei Cislau;
Acest punct este prezentat de domnul inginer Marincean
Simion -inginer in cadrul compartimentului agricol.
Dupa prezentarea materialelor au loc dezbateri.

Domnul Coman constantin propune infiintarea unor asociatii
pentru crescatorii de animale
animale
. Do*rrrl Marinc6an sim ion prezinta efectivele de
existente pe raza localitatii noastre '
teren
Domnul Marincean simion afirma faptul ca nu edsta
in
de pasunat daca facem calculul la cate bovine avem
localitate.
cu
Domnul Coman constantin propune sa anuntam cetatenii
lucrarea -amenajament pastoral. Domnul primar
la
privire
'ttlitroiu Dumitru ad.uce Ia cunostinta plenului ca va supune
cale
spre aprobare fiecare cerere in parte a cetatenilor
.Lt"it" inchirierea sau concesionarea terenului care face
parte de amenajamentul Pastoral '
un
Domnul BadeaVasile .rprrr. la vot acest punct_si obtine
numar de 9 voturi pentru si anume: din partea domnilor
consilieri :Marin Ioan, savu Stelian, Tailup stefan, Petrosel
Constantin, Udrea T\rdorel ,Badea Vasile,Vladoiu Ioan
numar de 5 abtineri
,Luntraru vasile si Mihaila Valentin un
din partea domnilor consilieri : Coman Ion' Coman
si
constantin, Mihai Nicolae, Pana Gheorghe, Min constantin
voicu Ionela O impotriva din numarul de 15 consilieri in
azi'
functie sin 15 consil teri prezenti la sedinta ordinara de
cei care s-au abtinut au motivat faptul ca vor sa se
pastoral '
docume rtteze in legatura cu acest amenajament
Se proPune trecerea la Punctul :

Proiectdehotararecuprivirelafeorganizatea
nivelul
retelei scolare pentru anul ".o1., 2oL6 l2ol7 lacomunei
comunei Cisiaurjudetul Buzau. Initiator Primarul
Cislau;

15
Acest punct suPus la vot obtine un numar de
de I5
voturi pentru 6 abtineri O impotriva din. numarul total
prezenti 1a
consilieri locali in functie =l 15 conslieri locali

sedinta.

trecereala Punctul
cislau
.proiect de hotarare privind participarea comunei
judetul Buzau la cohstituirla unui parteneriat public
finantarii nerambursabile Pe
irivat in vederea obtinerii
Maritime
Programul operational Pentru Pescuit si Afaceri
Cislau;
ZO{+-ZO2O(PbPAM). Initiator Primarul comunei
Se ProPune

Domnul primar Mitroiu Dumitru prezinta materialele.
Dupa prezentatea materialelor se supune la vot si acest punct
si obtine un nu.mdr de 15 voturi pentru 0 abtineri O impotriva

din numarul total de 15 consilieri locali in functie si

15

conslieri locali prezenti la sedinta.

Domnul primar Mitroiu Dumitru aduce la cunostinta
consilierilor locali ca in cel mai scurt timp sa prezinte
rapoartele de activitate pentru anul 2OLS individual si pe
comisii.
Domnul Badea Vasile propune trecerea la punctul DIVERSE .
Se ia in discutie cheltuielile colaterale ale scolii gimnaziale Cislau
precum si banii alocati navetei cadrelor didactice
Se supune la vot acest punct
obtine un numar de 15
voturi pentru O abtineri 0 impotriva din numarul total de 15

si

consilieri

locali in functie si 15 conslieri locali prezentr la

sedinta.
Se ia in discutie cererea domnului profesor Gilmeanu Nicolae
domnul primar Mitroiu Dumitru propune sa acorde suma de 2000 lei pentru
tiparirea volumului de poezii
Supus la vot acest punct
obtine un numar de 15 voturi
pentru abtineri O impotriva
numarul total
15

0

consilieri

si

din
de
locali in functie si 15 conslieri locali prezenti la

sedinta.
Ultimul punct de la diverse - cererea doamnei Mindricel Niculina luat in discutie domnul primar propune acordarea unui ajutor financiar in
suma de 1850 euro -8400 lei .
Supus la vot acest punct si obtine un numar de 15 voturi

0 abtineri O impotriva din numarul total de 15
consilieri locali in functie si 15 conslieri locali prezentr la

pentru

sedinta.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul process-verbal al sedintei ordinare
,in 2 exempOlare ,spre cele legale.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local Badea Vasile
Secretar delegat al comunei Cislau
Cismaru Mihaela Mugurasa

