PRIMARIA COMUNEI CISLAU
COMUNA CISLAU
JUDETUL BUZAU
PROCES VERBAL
incheiat astdzi 29.09.2016, orele 13.00 cu ocazia sedin{ei extraordinarc a Consiliului local
al comunei Cisldu

Astdzidata de mai sus, prin dispozifia nr. 304 din 23.09 ,2OI6a primarului
comunei Cis15,u, a fost convocat6" qedinfa extraordinari a Consiliului local al
comunei Cisldu. La lucrd.rile sedinfei extraordinare a Consiliului local au fost
prezenli B consilieri locali, din totalul celor 13 consilieri din componenla
Consiliului local. Lipsesc: nemotivat, domnii consilieri local Coman Ion, Coman
Constantin qi motivat domnii consilieri locali Voicu Claudiu, Petroqel Constantin qi
Iorgulescu Florin.
La sedinla participd, rd.rd drept de vot, doamna Florea Valentina secretar al
comunei Cisldu.
De asemenea, mai participS., in calitate de invitat doamna Botan Cristina,
qef birou contabilitate, impozite qi taxe locale.
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 administrafia publicS, 1oca15., alin. (1)
Ordinea de zi a qedinfelor se aprobd. de consiliul local, la propunerea celui care, in
condifiile art. 39, a cerut intrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se
poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amAnate pAnd la qedinfa
urmAtoare, qi numai cu votul majoritdlii consilierilor locah prezenli.
$edinfa va avea urmdtoarea ordine de zi:
l.Proiect de hotdrqre privind rectificarea bugetului locql nr.7 al comunei
Cislau, pe anul 2016. Ini{iator primarul comunei Cisldu.
$edinfa este legal constituitS., fiind convocatd in termenul legal prin
dispozifia domnului primar, apoi doamna Florea Valentina anunfd" cvorumul
sedinfei.

Din numdrul total de 13 de membri ai consiliului local sunt prezenti 8.
Lipsesc: nemotivat, domnul consilier local Coman Ion qi domnui consilier local
Coman Constantin qi motivat domnii consilieri locali Voicu Claudiu, Petroqel
Constantin Ei Iorgulescu Florin
Domnul preEedinte de qedinfd consilier local Badea Vasile: Av6.nd in vedere
cele menfionate mai sus v5. supun aprobdrii ordinea de zi.
Se supune la vot ordinea de zi propusd,.
Domnul preqedinte de Eedinfd consilier local Badea Vasile: Cine este pentru
aprobarea ordinii de zi ?"
Se supune aprobS.rii plenului consiliului local procesul verbal al sedinlei de
indatS. din data de 15.09.2016, dupd citirea acestuia in fafa domnilor'consilieri
locali, cu menliunea c5. acesta a fost semnat de cd.tre preqedintele de sedinfd Ei
secretarul comunei.
Domnul preqedinte de Eedinla consilier local Badea Vasile: Se supune
aprob5.rii plenului consiliului local procesul verbal al sedinfei de indatE, din data
15.09.2016. Supus la vot 8 voturi,,pentru" qi 0 voturi,,impotriv6",0 voturi
,,abfineri" in forma prezentatd..
Domnul preqedinte de qqdinfn consilier local Badea Vasile: propune
inceperea discutdrii proiectului de pe ordinea de zi Ei-l supune atenfiei domnilor
consilieri, respectiv:

I.Proiect de hotdrare privind rectificarea bugetului local nr.7
Cislau, pe anul 2016. Iniliator primarul comunei Cisldu.

al

comunei

Domnul preqedinte de Eedin(6 consilier local Badea Vasile: Dau cuvAntul
domnei qef contabil Botan Cristina
Doamna Botan Cristina: Avind in vedere adresa de la finanle prin care ni
se comunicd repartizarea unor sume pentru plata salariilor personalului din
invdfdmAnt ca urmare a sentinfelor judecd,toreEti, este necesar rectificarea
bugetului local, prin majorarea acestuia, atAt la venituri cdt si la cheltuieli cu
suma de 24 mii lei. Aceastd rectificare nu a putut fi efectuatA prin dispozifia
primarului av6.nd in vedere cadrul legal in ce priveqte majorarea bugitului.
Domnul preqedinte de Eedinf6 consilier local Badea Vasile: DacA sunt luari
de cuvAnt, cine se inscrie? Nu se mai inscrie nimeni. Supun la vot proiectul de
hotArAre aga cum a fost inifiat.
Proiectul de hotS.rAre a fost supus la vot qi s-a obfinut un numdr de 8 voturi
,,pentru", 0 ,,impotriv5," qi 0 ,,ab!ineri" din numS.rul de 8 consilieri locali prezenfi qi
13 consilieri locali in funcfie A fost intrunit cvorumul legal pentru adoptarea
hotS.rArii qi anume cu votul majoritdfii consilierilor locali in funcfie.

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

(doua)

exemplare, spre cele legale.

Pregedintele gedinfei,
Consilier local, Badea Vasile
Secretarul comunei Cisldu,
Florea Valentina

