PRIMARIA COMUNEI CISLAU
COMUNA CISLAU
JUDETUL BUZAU
PROCES VERBAL
incheiat astdzi 15.09,2016, orele 12.00 cu ocazia sedintei de indatd a Consiliului local al
comunei Cislau

Astdzi, data de mai sus, prin dispozilia nr. 29Q din 14.09 ,2016 a primarului
comunei Cisldu, a fost convocati Eedinfa de indatS, a Consiliului local a1 comunei

Cisl6u. La lucrdrile sedinfei de indatd a Consiliului local au fost prezenli 11
consilieri locali, din totalul celor 13 consilieri din componenfa Consiliului local.
Lipsesc: nemotivat, domnul consilier local Coman Ion qi domnul consilier local
Voicu Claudiu.
La sedinfa participd ld.rd drept de vot, doamna Florea Valentina secretar al
comunei Cisldu qi Primarul comunei Cisldu.
De asemenea, mai participS., in calitate de invitat domnul Petrosel Mihai,
referent in cadrul Compartimentului agricol, cadastru, urbanism qi amenajarea
teritoriului.
Proiectul ordinii de zi al sedintei de indatS. a fost adus la cunostinfd publicd
in termenul legal de doamna secretar al comunei. in conformitate cu prevederile
art. 43 din Legea nr. 21512001 privind administralia publicd local5., alin. (1)
Ordinea de zi a Eedinfelor se aprobi de consiliul local, la propunerea celui care, in
condiliile art. 39, a cerut intrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se
poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi am6.nate pAnd la qedinfa
urmS"toare, Ei numai cu votul majorit5.fii consilierilor locali prezenlr.
$edinfa va avea urmAtoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotdrare privind aprobarea solicitdrii prelungirii scrisorii de
garanlie din partea Fondului l'{alional de Garantare q Creditelor pentru Intreprinderi
Mici Si Mijlocii-SA pentru proiectul integrat finan{at prin Mdsura 4I3,322 al comunei
Cisldu - "Renoyqrea cdminului cultural din satul Cisldu, jude{ul Buzdu".
Domnul preEedinte de qedinfd. consilier local Badea Vasile: AvAnd in vedere
cele menfionate mai sus vA supun aprobd.rii ordihea de zi.
Se supune la vot ordinea de zi propus6..
Domnul preEedinte de qedin!5. consilier local Badea Vasile: Cine este pentru
aprobarea ordinii de zi ?"
$edinfa este lega1 constituitd, fiind convocatd in termenul legal prin
dispozilia domnului primar, apoi doamna Florea Valentina anunld cvorumul
sedin!ei.

Din numarul total de 13 de membri ai consiliului local sunt prpzenti ll.
Lipsesc nemotivat, domnul consilier local Coman Ion qi domnul consilier loca1
Voicu Claudiu.
Se supune aprobdrii plenului consiliului local procesul verbal al sedinlei
ordinare din data de 30.08.2016, dup6 citirea acestuia in fafa domnilor consilieri
locali, cu menfiunea c5, acesta a fost semnat de c5.tre preqedintele de sedinld Ei
secretarul comunei.
Domnul preqedinte de qedinld consilier local Badea Vasile: Se supune
aprobd.rii plenului consiliului local procesul verbal al sedinfei ordinare din data
30.08.2016. Supus la vot 11 voturi,,pentru" qi 0 voturi,,impotrivd",0 voturi
,,ab1ineri" in forma prezentatd..

Domnul preqedinte de qedinfd consilier local Badea Vasile: propune
inceperea discutirii proiectului de pe ordinea de zi qi-l supune atenliei domnilor
consilieri, respectiv:
1. Proiect de hotdrare privind aprobarea solicitdrii prelungirii scrisorii de
garan{ie din partea Fondului Nalional de Garqntqre a Creditelor pentru Intreprinderi
Mici qi Mijlocii-SA pentru proiectul integratfinanlat prin Mdsura 413.322 al comunei
Cisldu - "Renovarea cdminului cultural din satul Cisldu, judelul Botzdu".

Domnul preqedinte de qedinld. consilier local Badea Vasile: Dau cuvAntul
domnului Petro$el Mihai din cadrul Compartimentului agricol, cadastru, urbanism
si amenajarea teritoriului.
Domnul referent Petrosel Mihai: in urma licitafiei a fost incheiat contractul
de finanlare in vederea implementdrii proiectului "Renovqrea cdminului cultural
din satul Cisldu, judelul Botzdu".
AvAnd in vedere prelungirea clauzei din cadrul contractului de finan{are cu
privire La termenul de implementare a fost nevoie implicit qi de prelungirea
termenului privind scisoarea de garanfie din partea Fondului Nafional de
Garantare a Creditelor pentru intreprinderi Mici qi Mijlocii-SA pentru proiectul
integrat finanfat prin Md.sura 413.322 al comunei Cis16u - "Renovarea cS.minului
cultural din satul Cisld"u, judeful Brtzd:u". Lucrarea este efectuatd in proporfie de
BS %. Din pdcate motivele care au condus la prelungirea termenelor au fost lipsa
banilor qi o altd problemS. a constructorului. Am solicitat la AFIR prelungirea gi
drept urmare era necesar Ei prelungirea termenului privind scrisoarea de garanlie.
MAine vom depune dosarul cu toate documentele solicitate.
Domnul preqedinte de qedin[5. consilier local Badea Vasile: Se mai inscrie
cineva la cuv6.nt?

Domnul consiiier local Pasdre Nicolae: Nu cunosc toate detaliile, cheltuielile
care s-au ldcut qi astfel mA voi abline de la vot.
Domnul Primar Mitroiu Dumitru: Constructorului trebuie sd-i ddm o parte
din bani sA continue lucrarea. Dar pentru asta trebuie s5. inceapd lucrArile.
Domnul consilier locai Vlddoiu Ioan: in ce priveEte stadiul lucr5.rilor mai au
de executat lucrdri privind acoperiEul, montarea geamurilor.
Domnul consilier local Tailup $tefan: Dotd.rile fac parte din proiect sau vor fi
separat?

Domnul referent Petrosel Mihai: Acestea sirnt cuprinse in proiect.
Domnul preEedinte de qedinfd. consilier local Badea Vasile: Dacd sunt ludri
de cuvAnt, cine se inscrie? Nu se mai inscrie nimeni. Supun ia vot proiectul de
hotd.r6.re aQa cum a fost iniliat.
Proiectul de hotdrAre a fost supus la vot qi s-a oblinut un num5.r de B voturi
,,pentru", 0 ,,impotriv5." qi 3 ,,ab!ineri" din num5rul de 11 consilieri locali prezenlt
Ei 13 consilieri locali in funcfie. S-au abfinut domnii Pasd"re Nicolae, Coman
Constantin qi Luntraru Vasile.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal in 2

(doud)

exemplare, spre cele legale.
Pregedintele gedinfei,
Consilier local, Badea Vasile
Secretarul comunei Cisldu,
FIorea Valentina

