PROCES

- VERBAL AL

SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN
DE 30 AUGUST 2016

prezenti un numar de
La lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local au fost
local Cislau'
13 consilieri locali, din totalul de l3onsilieri din componenta Consiliului
Lipsesc nemotivat,domnii consilieri : -

fara drept de vot doamna Cismaru Mihaela Mugurasa secretar
delegat al Comunei Cislau si Primarul Comunei Cislau'
cunostinta
Proiectul ordinii de z\ al acestei sedinte ordinare a fost adus la
publica in tetmen legal de doamna secretar al comunei'
In conformlut. .u prevederile art.43 din legea 2l5l20}l privind administratia
local 'la
publica locala , urin.ir) o.din"u de zi a sedintei se aproba de consiliul
consiliului.
p.opur.r.u celui care ,in conditiil e art.39 a cerut intrunirea
probleme urgente'care
Suplimentarea ordinei de zi se poate face numai pentru
votul majoritatii consilierilor
nu pot fi aminate pina la sedinta urmatoare si numai cu

La sedinta participa

locali prezenti.
Sedinta Ya avea urmatoarea ordine de zi :
procesul-verbal de la sedinta
Domnul vladoiu Ioan propune plenului sa se dea citire
ordinara are a avut loc in data de 28'06'2016'
ie Oa.itir" procesului-verbal e secretarul delegat al primariei Comunei Cislau
pentru, cu mentiunea ca
S-a supus la vot a fost aprobat in unanimitate de 13 voturi
actual al primarului.
indemnizatia de consilier sa fie stabilita conform salariului
de consilier local'
Domnul consilier Voicu Claudiu ridica problema indemnizatiei
pentru aprobarea
hotarare
Domnul primar propune pe viitor intocmirea unui proiect de
indemnizatiei de consilier local
de consilier in concordanta ou
Domnul Pasare Nicolae propune sa se acorde indemnizatia
salariul actual al Primarului.
aceasta problema'
S-a dat citire artiiolului din Legea 39312004 si s-a dezbatut
venit in functia de consilier
a
nu
ca
Domnul consilier grrghlf Constantin afirma faptul
p*r.u a lua indem nizitie- e dispus sa renunte la aceasth indemnizatie daca este cazul'
bomnul Vladoiu Ioan aduce la cunostinta plenului:

in conformitate cu,pr*:d*ll:
stratia Publica locala' .alin (1)
celui care'

ordinea de zi cu punctul 15;
iment
suplimenteaza

Ordinea d,e n a q"Jit 1"1o, se apiobS' de consiliul loca1'
in conditiile art' 39, a cerut intrunirea consiliulul

1a

propunerea

Deasemcncalapunctuldivcrsesciaindiscutic2cereri:
suprafetei
l.Cererea domnului sindrilaru Costinel care solicita concesionarca
Garii'
strada
pe
cislau
comuna
de 650 m.p. teren intravilan ,teren situate in
unei
inchirierea
solicita
1. Cererea cl0amnei Ursulet Mihaela Maria - care
vederea
in
56
nr'
i.rcaperi din incinta imobilului situate in strada Culturii
infiintarii unui birou de contabiiitate"
Yor mai supune
Domnul Vladoiu IoaI aduce la cunostinta plenului ca nu se
aprobarii punctele 6 si 11 de pe ordinea de zi si anllme:

/

I

de ocuPare a lunctiilor Publice
Proiect de hotarare Privind aprobarea Planuh-rr
Crslau
pentru anul 2017. Initiator primarul Comunei
nu s-a primit ar,izul de 1a
Acest Proiect nu se Poate lua in discutie deoarece

Bucuresti' - --:--:^r
in
^^^h. conceslonarll terenului intravilan,
Proiect de hotarare privind apobarea
Initiator
judetul
B.uza.u.
cislau,
suprafata de 650 *.pl i"r." situat in comuna
primarul Comunei Cislau
ji. trebuie
deoarece
Acest punct nu se poate discuta ca proiect
:-"-t::1T:l1i

ANFP

cartefunciara,eua]ua'eetcsidea."e,.seiaindiscutienumaiCerereaurmand
de proiect"
ca intr-o sed.inta viitoare sa se reia in stadiul

o^rdinea de zi si suplimentarea
Domnul Vladoiu rorr. =.,prne aprobarii plenului 8 voturi pentru si 5 abtineri
de
ordinei d.e zi . Supusa la vot obiine',-,., .rr*r.,
Ioan,vladoiu loan,Badea Vasile'
Marin
consilierii. care au fost pentru sunt:

PetroselConstantin,IorgulescuFlorin'BurghelConstantin'Nitun"i:l-:tTailup
coman constanti' Vorcu
Stefan ,iar cei "*. i-.., abtinut:' coiran Ion
Claudiu,l-untraru Vasile si Pasare Nicolae'
Sedinto ud duea urmatoarea ordine de zi:
l.Proiectdehotararecupri.virelaaprobareac-on-tuluid.eexecutiebugetara
Initiator primarul Comunei
pentru trimestrul I si trimestrul II a1 anului 2016'

;:;f1T;",

cie hotarare privind rectificarea

nr. 6 a bugetului

1oca1

pentru anul

2076.
perioadei de valabilitate a
3. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii judetul Buzau; Initiator
planului Urbanistic Glneral J Co-rt.i Ci"lutt,
primarul Comunei Cislau'
sarbatorii ,, LEGENDtrLE

4. Proiect cle hotarare privind orgarr}lzalea
Comunei Cislau'
CISLAULUI" editia a XI -a' Initiator primarul
de organizare si
S.proiect de hotarare privind. u.prtb*"" Regulamentuiui
Initiator primarul Comunei
functionare a Consiliului Loca-l ti .orrrrr,-t"i Cislau'
Cislau

6.Proiectdehotarareprir,indaprobareaPlanuluideocupareafunctiilor
pti-3:11^Comunci Cislau
publice

f"'l.it"

anul 2017' Initiatot

T.Proiectclehotarareprivindaprobareaorganigrameisiastatuluidefunclii
si funclii contracLuale) al
pentru aparatul de sieciaiitate (funclii piutl..

primaruluicomuneiCislau,jud.elulBuzdu,pentruanul2ol7.initiator
primarul Comunei Cislau'
zonal privind
hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic

8.Proiect de
tu^ristica a terenului in suprafata
includerea in ir-rtra,rilrr, *i "o.r*trrlre pensiune
Gura Biscei' Initiator primarul
de 3440 -.p. "itu.ta in T 16 si t igZ, satul
Comunei Cislau.
aslrpra activitatir

g.proiect de hotarare privind aprobarea raportului

desfaguratedeasistenliipersonaliaipersoanelorCuhandicapgravpe
C-omulei Cislau'
semestrul I aL anului 20l-6'l;itiator primarul
contractului de VanZaIe ..
incheierii
,.p,ob*",'
privind,
hotarare
de
lo.Proiect
de 374 rn.p. situat in
cumparare asupra terenului i"t;";ilr, in suprafata
in cartea funciara sub
satul Cislr,_r, .oLrna cislau, judetul Buzau inscris

Cislau'
numarul 2OSgt Initiator primarul Comuneiconce
sionarii terenului intrar.ilan, in
apobarea
pril,ind
1l'.Proiect de hotarare
cislau, jurletul l3,zau. Injtiator
suprafata cle 650 m.p. i"."r,, "it,-'i1 in comuna
primarui Comunei Cislau'

directe a terenului
L2. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzdru
de 122 rnp.,
suprafatA
in
Cislau,
intravilan, proprietate privatd , .o-,,.i
cislau'
comuna
Biscei,
Gura
sat
inscris in cF 1255 Cislau, nr. cadastra|1246,

T2, p536. Initiator primarul Comunei Cislau'
de sedinta pentru perioada
l3.Proiect d.e hotarLe privind alegerea presedintelui
."pl.*u.ie - noiembrri
"riot**.ezo16' Initiator 9rim111 ?:11T1,"':]:;

cislau ca
Primariei comunei
participarea
privind
l- -- r
fr ^+^
1- i- -i -n
-y^ t'-'^^1^-^{-1
eco1o111:1.":"::?::::i:"Xnlt:"i:"i'::
si
proiectui,,t,.t"gr*:
in
partener
tn
"?cr"il
cislau^si Patarlagele"' proiect
5I.*""r.^"i-.".i"riune slcia,la din viperesti,
.i.-^-..1
primarul
Initiator,
(POCU).
cadul Programului operational caprtat Uman
UICUL
i?il;i;.;
It.rI

a.
UL

rruL@ 4r v

comunei Cislau.
compania de Apa
ls.Proiect de hotarare privind privind punerea la dispozitia
sA Buzau a terenului pentru realtzirea studiului hidrogeologic. Initiator,
primarul comunei Cislau.

scolii
Diverse: Propuneri comisie consiliul de Administratie al
judetul
B:uzau:
.1u...1e I-VIII comuna cislau,
Gimnazial.

",

zi si suplimentarea
Domnul Vladoiu Ioan supune aprobarii plenului o^rdinea depentru si 5 abtineri
voturi
8
de
,i,'r-*
rr,
ordinei de zi . Supusa la vot obiine
Ioan,Badea vasile'
.consilierii care au fost pentru sunt: Marin Ioan,vladoiu
Danut si Tailup
Constantin,Nitu
petrosel constantin,iorgrt.""., Florin ,Burghel
Voicu
Constanti,
Coman
!-.o abtinut:'Coiran Ion

.Stefan

,rx cei .*.

Claudiu,Luntraru Vasile si Pasare Nicolae'

DomnulValadoiutoanpropunediscutareapunctuluila]ordineidezi:
pii.rir" la aprobaiea cont-ului de executie bugetara
proiect de hotarar"
primarul
"*
pentru trimestrul I si trimestrul it ut anului 2OL6' Initiator
Comunei Cislau.
DomnulVladoiuloanpropunesasediscutecivillltzat. problema:doamna contabii
Domnul consilier pasare'Nlcolae rid.ica urmatoarea
de specialitate 'nu a
Botan cristina nu a venit pregatita la sedinta pe comisiei
parte din Comisia
stiut sa raspunda intrebarilor puse de consilieiii "att faceau
pe domlu-l. Unguranu
de buget {inante.Domnul Pasare Nicolae il da exemplu cheltuieli s-au facut
ce
pe
surse
fostul contabil al Primariei cislau care explica
conturi'Domnul
ce matriale s-au cumparat si ce bani au inirat in d'iferite
presedintele de
prin
\4ad,oiu to"n propurr.'"" toate discutiile sa se poarte
sedinta

ceva la acest
Este intrebat domnul Voicu claudiu daca are de argumentat
punct si sPune ca nu'
pe fiecare capitol in
Domnul Consilier coman Ion propune sa se dea explicatii
consumabile etc.
materiale
ce
parte ex, ;ce bani s.au cheltuit pe reparatii ,pe
.consilierii
5
abtineri
si
supus la vot obtine un numar de 8 voturi pentru
Petro'sel
Vasile'
care au fost pentru sunt: Marin Ioan,Vladoiu Ioan,Badea si Tailup stefan
constantin,Iorgulescu Florin ,Burghei constantin,Nitu Danut

,lalceicares.auabtinut:ComanlonComanConstanti,Voicu

Claudiu,Luntraru Vasile si Pasare Nicolae'
Se trece la Punctul2 d ordinei de zr:
2.proiect a" t oi.ore privind rectificarea
anul 2016.

nr. 6 a bugetulul local pentru

S-audatexplicatiisis-auschimbatopiniidupaCareS_aSupuslavot.

numarul de 13 consilieri
s-a aprobat in unanimitate de voturi 13 pentru din
iocali prezentt.
Domnul Vladoiu Pteztnta Punctul 3
proiect de hotarar-e pii.rita aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate
judetul Buzau; Initiator
a planului Urbanisiii General al Comuiei Cislau,
primarul Comunei Cislau'
ca neaproband
:

faptul

Domnul primar M;;il Dumitru :ryli""- -l"yll1
prelungireaPUG_uluinusemaipoateconstruiincomunanoastra,nusemai
pot emite aulortzattt de construire
necesare pentru obtinerea
Domnul coman Ion propune sa se ia masurile
avtzelor in vederea prlugirii PUG-ului'
intravilan.
Domnui pasare Nicolae ridica pr:obl.-a portiunilo_r-de

i.rt tot

DomnulprimarexplicacaprinprelungireaPUG-ului,SeVaextindesi
a fost propusa in documentatie'

suprafata de intraviian a localiiatii asa curi
Se supune la vot:
numarul de 13 consilieri
s-a probat in unanimitate de voturi 13 pentru din
locali prezenti.
Se face trecerea la Punctul 4:
proiect de hotarare privind organizar-ea satbatorii ,, LEGENDELE
Comunei Cislau
CISLAULU,,, eaiiia a XI la. Initiator piimarul
se..acorde un ajutor financiar
Domnul Luntraru Vasile intervine si propune sa
sa
doamnei smaranda Maria deoarece ii ploua in casa 'ajutorul
familia
pentru
^fie
in jurul sumei de 30O0 lei'

.DomnulprimarpropunecaaceastafamiliesadepunaoCererelaPrimaria

Cislau in acest sens
pentru aceasta sarbatoare?
Domnul Coman lon intreaba ce suma este alocata
Domnul primar raspunde 25'0O0 1ei'
nasii pentru persoanele care
Tot domnul com-# Ion intreaba daca se cunosc
fac nunta de aur"
primar explica ca nu
De asemenea ridica probiema alegerii nasilor - domnul
isi aleg un nas'
dumnea-1ui alege,fiecare pereche in parte
veni 1a sarbtoare si daca s-a
Domnul Pasare Nicolae intreaba cati cantareti vor
negociat Pretul cu fiecare'
DoLnul primar ii rapunde - avem afise in toata comuna'
Se suPune la vot:

Punctul4obtineunnumardelovoturipentru.:domniiconsilieri:
Constantin'Iorgulescu Florin
Marin loan,Vladoiu Ioal,Badea Vasile, Fetrosel Voicu Claudiu si Pasare
Stefan '
'
,Burghel Constantin,Nitu Danut 'Tailup
Nicoiae
Sau abtinut domnii consilieri 1oca1i:
Vasile
Coman Ion, Coman Constantin si Luntraru

Punctul 5 :
si
proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare
Initiator primdrul

functionare

a consiliului Local al comunei cislau'

Comunei Cislau
punct ca fara e1 consiliul
Domnul TailuP Stefan Propune sa se aprobe acest
1ocal nu Poate functioa.
care vor fi nemultumiri sc t-or
Domnul Vladoiu Ioan ProPune ca in cazul in
aduce comPletari Pe Parcurs'

S-a probat in unanimitate de voturi 13 pentru din numarul de 13 consilieri
locali prezentt.
Punctul 6 a fost scos de pe ordinea d'e zi.
Punctul 7:

proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de func$ii
pentru aparatul de Specialitate (func(ii publice si funclii contractuale) al
primarului comun.i Cisl..., Judelul Buziu, pentru an:ul 2OL7' Initiator
primarul Comunei Cislau.
bomnul Voicu Claudiu afirma faptul ca este de acod cu Serviciul de Evidenta a

Populatiei dar posturile sa fie vacantate
Dornnul primar explica - toti cei 3 angajati au atributii bine stabilite prin
dispozitia primarului.
Domnul Voicu Claudiu insista doreste vacantarea postrurilor nu des{iintarea
serviciului,
Domnul Voicu Claudiu intreaba - daca se vor face reclamatii la nivel inalt ce
vor face salariatii vor da banii inapoi?
Domnul primar raspunde- salariatii au atributii precise stabilite de primar.
Domnul Coman Ion ia cuvantul si spune ca nu este de acord cu o asemenea
abordare vis-a-vis de acest serviciu.
Propune sa se tnfttnteze un serviciu separat de exemplu pentru soferi sa se
poata evidentia ce venituri aduc acestia.
bomnul Voicu Claudiu ridica problema postului de fochist din organigrama domnul primar raspunde ca domnul Iacob Vasile, tractoristrul este si fochist.
Domnul Coman Ion afirma ca ,Centru de n de Ia Buda este tota-l i-nehcient
Domnul primar afirma - la acest centru sunt 23 de copii care frecventeaza , in
loc de 15 cat ar trebuie sa {ie.
Domnul primar intreaba daca erati primar ce faceati cu centrul de zi?
Domnul Coman raspunde : Centru de zi functioneaza doar pentru salariatii
centrului.
Se supune 1a vot punctul 7
A obtinut un numar de 8 voturi pentru si 5 abtineri'
voturi pentru: Marin Ioan,Madoiu Ioan,Badea Vasile, Petrosei
Constantiri,lorgulescu Florin ,Burghel Constantin,Nitu Danut si Taiiup Stefan
;ff cei "*J s-au abtinut: Coman Ion 'Coman Constantin, Voicu
Claud.iu,Luntraru Vasile si Pasare Nicolae'
Se trece la Punctul 8:
proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind

pensiune turistica a terenulul in
T L37, satul Gura Biscei. Initiator
16
si
in
T
suprafata de 3440 m.p. situata
primarul Comunei Cislau.
supus 1a vot a obtinut un numa-r de 8 voturi pentru si 5 abtineri
Voturi pentru: Marin loan,Madoiu Ioan,Badea Vasile, Petrosel
Constantin,Iorgulescu Florin ,Burghel Constantin,Nitu Danut si Tailup Steian
s-au abtinut: coman Ion coman constantin, voicu
,ix cei
includerea

in lntravilan si construire

"are Vasile si Pasare Nicolae.
Claudiu,Luntraru
Domnul primar propune sa se nominalrzeze ce consilieri au votat pentru ce
consilieri au votata impotriva sau s-au abtinut.
Domnul Coman Ion iniervine si spune - mai intai sa se aprobe PUG-ui apoi sa
se ceara aprobarea PUZ-ului.
l
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pentru
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unanimitate
in
S-a probat
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Domnul Pasare Nrcolaesolicitadetaliidacaacestterenesteinclomeniulpr-rblic
al localitatii sau domeniui Pri.vat.
Punctul 13.
presedintelui de sedinta pentru
Proiect de hotarare frivind alegereatriitiator
primarul comunei cislau'
perioada sePtembrie - ioi"rrrtri" zloto.
p"uiit'te de sedinta pe domnul
La punctul 13 domnul Marin toan propu,"
Badea Vasile

Voturi- Pentru 8

- ImPotriva 5
de sedinta pe domnul Coman Ion
Domnul Voicu Claudiu propune presedinte
Voturi Pentru - 5
ImPotriva - 8
Bad.ea Vasile Pe Perioada
In concluzie presedinte de sedinta ralnane domnul
iunilor septembrie -noiebmbrie 20 1 6'
Punctul 14.

ProiectdehotarareprivindparticipareaPrimarieicomuneiCislauca
a persoanelor aflate
partener in proiectul ,tntegr.r" =o"i.ia si economicaCisliu si Patarlagele"'
Vip"testi,
in risc de saracie si excluziorr" "o"iti. di,, Capital Uman (POCU)' Initiator'
proiect in cadul riog""*rtui Operational
primarul comunei Cis1au'
Supus la vot:

-r--..! r a --^+,rri nanrrrr din cei 13 consilieri

AfostaprobatcuunanimitatedevoturilSvoturipentrudincei13cc
locaLi prezentt la sedinta'
Punctul 15:

de Apa
proiect de hotarare privind privind punerea la dispozitia compania
Initlator'
studiului hidrogeologic'
SA Buzau a terenului pentru ,".lirir"u

compania de apa doreste sa aduca apa
#ffitr'J;t#ff;?,t,i"iCiuperca"
se fac foraje'

n

satul

Buda de la punctul

,,La
.se capteaza apa din satul Buda
Domnul Luntaru v*ir. i"oeaba - de ce nu
buna in satul Buda'Domnul primar
Domnul Badea vasile explica - apa nu este monta 2 baztne mari pentru apa p"""t"f ,,Seliu" se vor
face cuno*cut
".^ircelalat n satul Busa'
unul va asigura apa ilr-satu1 Scarisoara iar
Domnuia-firmacaceiCarevorfaceacesteforajesuntdenationalitate
din discutiile purtate cu cetatenii
portughez". oo*rrJ p.**. Nicolae "!..rrr" "u.

insatulBudaacestianuVorapa-opiniadomnuluiPasareNicolae-nue
impotriva.
Se suPune

ia vot:

S-aprobatinunanimitatedevoturilSpentrudinnumarulde13consilieri
constantin si Iorgulescu Florin afrima ca este

iocali Ptezentt.

Domnii consilieri Burghel
si cettinii fmasinile de spalat'
necesara apa in satul euda "*. poiiotosi
;
Se ia in discutia de la rubrica Diverse
- -^1:^:+^ nnnn. '
1'Cererea-ao*""r"iSindrilaruCostinel,CaresolicitaConceslonarea
suprafetetide650m.p.terenintravilarrpentruconstruiredelocuinta.
Se suPune 1a vot:

de
de voturi 13 pentru din numarul
S-a probat in unanimitate

prezenti'

13

consilieri

si

dupa cea

1-1^*^ de
A6 ce
l-e iasat
lesat sa construiasca
^a 1-a
Domnul Coman Ion ridica problema

loca-li

r

sa concesiot:,eze'
Se suPune la vot:

consilieri

de
de voturi 13 pentru din numarul
S-a probat in unanimitate
Iocali prezettts"
a tr:1- ^^1^ Maria
\/raria care
.rre so
solicita inchiriere spatiu in
Mihaela
Ursulet
2. Cererea doamnei
13

cladireadepeStr.Culturiipentruinfiintarebiroucontabilitate.
Se suPune la vot:

numarul de l3 consilieri

de voturi 13 pentru
S-a probat in unanimitate
loca1i Prezenli.

Ultimul Punct

:

PropunericomisieConsiliuldeAdministratiealscolliGimnazialecu

;XT't*Tl,lff frHls"'*1ti'Bl;::'#*ft"ipropunepedomnulMarinloan
de Adminstratie al scolii'
sa faca parte

ai"

S;p;" la vot :

"Jt'=iflu
voturi Pentru
13

propune pe domnul Coman Ion
Domnul Voicu claudiu il
S"p"- f. vot: 8 voturi imPotriva

'

4 voturi

Pentru

pe domnul Vladoiu Ioan
Domnul Nitu Danut il propune
Pentru ..
Suous
-- vot: 7 voturi
"*r''- la
5 voturi imPotrtiva
Florin
propune pe domnul lorgulescu
ii
Constantin
Burghei
Domnul
PentruSupus
"*r--- avot'.7 5voturi
voturi impotriva
- ce treab a are domnul

i,?ffi31i"$il*f
inmultirii.)

il

"X":';#":1*"":*""#HiIi

i;";;;

Ju"u *ti" tunt'

Sefacschimburidereplici.-domnulCconsilierComanlonafirma:-lucrurile
niva - s-a lovit la nivel de
i;;"
tupta
in
iiit;;
ajun.s
s-a
3rt
vor degenera a fost ,,executata"fiind mutata la
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PRESEDINTE DE SEDINTA

Consilier local

VLADOIU IOAN
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