PROCES _ VBRBAL
local al
Sedinta extraordinara din data de 14,04.2016 ,orele 17,00 a Consiliului
Comunei Cislau judetul Buzau.

,

de8

numar
La lucrarile sedintei extraordinare a Consiliului Local au fost prezenti un
consilieri locali, din totalul de 15 consilieri din componenta Consiliului local

Cislau.

-

Lipsesc nemotivat,domnii consilieri : Luntraru Vasile, Coman Ion,Coman
Ionela'
Constantin, ,Pana Gheorghe,Min Constantin, Mihai Nicolae,Voicu

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 conformltrt. ., prevederile art.43 din legea 21512001 privind administratia
publica locala , alin.(l) o.din.u de zi a sedintei se aproba de Consiliul local 'la
propun...u celui care ,in conditiil e art.39 a cerut intrunirea consiliului'
urgente,care
Suplimentarea ordinei de zi se poate face numai pentru probleme
consilierilor
nu pot fi aminate pina la sedinta urmatoare si numai cu votul majoritatii
locali prezenti.
Sedinta va avea urmatoarea ordine de zi :

La

proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local rrr.2 al
comunei Cislau Pe anul 2016
Domnul presedinte de sedinta consilier Vladoiu

loan

propune trecerea la puntul 1 al ordinii de

zi:

Proiect de hotarare Privind aprobarea rectificarii bugetului local nr'2 al
comunei Cislau Pe anul 201'6

Doamna Botan Cristina prezinta materialele si explica faptul ca se
,si da
trec sumele din sectiunea de functionare catre sectiunea de dezvolatre
2016'
reiatii cu privire la necesitatea rectificarii nr. 2 a bugetului local pe anulpentru,0
supus la vot acest punct obtine un numar de 8 voturi
in
abtineri,o impotriva din numarul de 8 consilieri ptezenti si 15 consilieri
functie.
Domnul Badea Vasile consilier 10cal ia cuvinatul si aduce la
cunostinta plenului necesitatea rectifrcarii de buget in vederea definitivarii
lucrarilor drumului D E 5.
Domnul consilier Tailup Stefan ia cuvantul si aminteste faptul ca este
foarte bine sa se defrnitiveze documentatia si lucrarile D'E 5.
spre
Drept pentru care s-a inchei al prezentul proces - verbal in 2 exempl
cele legale

Presedinte de sedinta
Consilier local, Vladoiu Ioan

Secretar delegat,
Cismaru Mihaela Mu

