PRIMARIA COMUNEI CISLAU
COMUNA CISLAU
JUDETUL BAZAU
PROCES VERBAL
incheiat astdzi 27.10.2016, orele 13.00 cu ocazia sedinfei ordinare a Consiliului local al
comunei Cisliu

prin dispozilia nr. 336 din 20.1O.2016 a primarului
comunei Cisldu, a fost convocatd Eedinla ordinarA a Consiliului local al comunei
Cis16u. La lucrd"rile sedinlei ordinare a Consiliului local au fost prezenlr 12
consilieri locali, din totalul celor 13 consilieri din componenla Consiliului local.
LipseEte: nemotivat, domnul consilier local Coman Constantin.
La sedinfa particip6 f5.rd, drept de vot, doamna Florea Valentina secretar al
comunei Cisliu qi Primarul comunei Cisld.u.
Proiectul ordinii de zi al sedintei de indatS. a fost adus la cunoqtinfd publicd.
in termenul legal de doamna secretar al comunei. in conformitate cu prevederile
art.43 din Legea nr. 21512001 privind administralia publicd locald, alin. (1)
Ordinea d,e zi a Eedinfelor se aprobd 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 urgenfe, care nu pot fi am6.nate pAnd la qedinfa
urmd.toare, qi numai cu votul majoritdlii consilierilor locali prezenlr. Se
suplimenteazl, ordinea d.e zi cu Proiectul de hotS.rAre privind primirea Comunei
Movila Banului in calitate de membru al Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitar5.
,,Bttzdu 2008", Inifiator, primarul comunei Cisldu'
Astd"zi, data de mai sus,

$edinfa va avea urmd.toarea ordine de zi:
1. Proiect de hotd.rAre privind aprobarea rectific5"rii nr. 8 a bugetului local
al comunei Cisldu qi a listei de investilii pe anul 2016. Inifiator, primarul comunei
Cisldu.
2. Proiect de hotS.rAre privind aprobarea Planului de ocupare a funcliilor
publice pentru anul 2OlT.Inifiator, primarul comunei Cisl5,u.
3. Proiect de hot5.r6"re privind Strategia de Dezvoltare a Serviciului Public
de alimentare cu apd qi de canalizare pentru aria de operare - Jude,tul Buz5.u
2016-2020. Inifiator, primarul comunei Cisldu
4. Proiect de hotS.rAre privind primirea de noi membri qi modificarea
Actului Constitutiv qi Statutul Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard Buz5.u
2008 la care comuna Cisldu este membru asociat. Inifiator, primarul comunei
CislAu.

5.

Proiect de hotArAre privind cu privire la aprobarea contului de execulie

a bugetului local si venituri proprii pentru trimestrul III al anului 2Arc. Inifiator,
primarul comunei Cis16u.
6. Proiect de hot5-rdre privind primirea Comunei Movila Banului in calitate
de membru al Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard.,,Buzdu 2OO8" . Inifiator,
primarul comunei Cisldu.
7. Propunere privind inliintarea a doud. posturi de asistent personal a1
persoanei cu .handicap incepand cu 01.01 .2017 . Inifiator, primarul comunei
Cisldu.

Domnul preEedinte de qedinfd. consilier local Badea Vasile: AvAnd in vedere
cele menfionate mai sus v5. supun aprobd.rii ordinea de zi.
Se supune la vot ordinea de zi propus6.'

Domnul preqedinte de sedintd consilier locai l3adea vasile: Cine este pentru
aprobarea ordinii de zt ?" Toti consilierii prezenti volraza pcntn-r
orclinca d,e zi
propusa.

$edinta este legal constituita, fiind convocatd in termenul legal pn,,
dispozitia domnului primar, apoi doamna Florea valentina anunla cvorumul
sedintei.

Din numarul total de 13 de membri ai consiliului local sunt prezenti 12.

Lipseqte nemotivat, domnul consilier local coman constantin.

Se supunc aprobarii plcnului consiliului local procesul verbal al gedintei
extraordinare din data de 29.o9.2O16, dupa citirea acestuia in fala domnilor
consilieri locali, cu mentlLlnea cd acesta a fost semnat de catre preqedintelc
de
sedinfA si secretarul comunei.
Domnul preEedinte de qedinla consilier local Badea Vasile: Se supune
aprobarii plenului consiliului local procesul verbal al seclintei extraorclinare 4in
dat.a29.o9.2o16. supus la vot l2 voturi,,pen1,ru" qi o voturi,,impotriva,,,0
voturi
,,abtineri" din I2 consilieri prezenti, in ioria prezent.atd.

Domnui

pre

qedinte de gedinta consilier local Badea Vasile:

propLrne

inceperea discutdrii proiectelor de pe ordinea de zi
Ei supune atentiei d.mnilor
consilieri, respectiv:
1' Proiect de hotarAre privind aprobarea rectificdrii nr. 8 a bugetuiui local
al comunei Cislau qi a listei de investilii pe anul 2016. Initiator, primarul comunei
Cislau.
Domnul preqedintc de qedjntA consilier locai Badea Vasile: Dau cuvAntul
domnului Coman lon.
Domnul consilier local Coman Ion: Asfaltarea terenului de sport costa l
mii lei' IJste foarte mult raportat la suprafala. Iar[qi, cuva de la volA costA 60 S0
cle
milioane. Mi se pare mult. Dacd
inve.stitii
sd
le
facem
cu
folos.
Se acopera
facem
cheltuiaia cu aceastd achtzitie? cheltuielile
iu" din banii provenitr clin veni1uri.
".
Nu sunt ventturj. Nu sc obtin cu act:ste r_rt.ilaje
Domnul preqcdintc de qcdinta consilier local l3aclca Vasik:: Se mai inscne
cineva la cuvAnt?
Domnul preqedinte de qedinla consilier local Badea Vasile: Daca sunt luari
de cuvAnt, cine se inscrie? Nu se mai inscrie nimeni. Supun la vot proiectul
de
hotarAre aSa cum a fost initiat.
Proiectul de hotdrAre a fost supus la vot qi s-a oblinut un numdr de 9 voturi
,pentru", 0 ,,impotrivd" gi 3 ,,abtineri,, din numdrul de 12 consilieri locali prezenli
qi 13 consilieri locali in lunctie.
Domnul preqedinte de qedinld consilier local Badea Vasile: propune
,inceperea discutdrii proiectului inscris la punctul2 de pe ordinea de zi qi-1 supune
atenfiei domnilor consilieri, respectiv:
2' Proiect de hotdrAre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor
publice pentru anul 20\7. rnitiator, primarul comunei cislau.
Domnul preqcdinte dr: scclinta consilier local Badea Vasik:: Se mai inscric
cincva la cuvAnt?
Domnul preqedintc de gedintd consiiicr local ljadea Vasilc: Dau cuvAntul
domnului Voicu Claudiu.
Domnul consilier local Voicu Claudiu: Cine sunt functionarii publica care
promoveazd? Consider cd acestia nu existd, intrucdt Serviciul nu are
obiect de
activitate. Nu infeleg cum poate fi promovata o persoana care nu a qi-a desfdEurat
activitatea unde a fost angajat.
Domnul Primar Mitroiu Dumitru: Acest Serviciu existA, a fost lnfiintat, iar
salariatii au atributii stabilite. De ce sd desfiintam ceva ce existA? Sunt mai multe
comune care vor beneficia de acest serviciu.
.

Domnul preEedinte de Eedinfd. consilier local Badea Vasile: Dac6. sunt ludri
de cuv6-nt, cine se inscrie? Nu se mai inscrie nimeni. Supun la vot proiectul de
hotS.rAre aqa cum a fost iniliat.
Proiectul de hot5"r6,re a fost supus la vot Ei s-a oblinut un num5.r de B voturi
,,pentru", 4 ,,impotriv5." qi 0 ,,ab1ineri" din numd.rul de 12 consilieri locali prezenli
Ei 13 consilieri locali in funcfie.
3. Proiect de hotdrAre privind Strategia de Dezvoltare a Serviciului Public
de alimentare cu apd'qi de canalrzare pentru aria de operare - Judeful Buzdu
2016-2020. Inifiator, primarul comunei Cis16u
Domnul preqedinte de qedinfd. consilier locai Badea Vasile: Dacd. sunt ludri
de cuvAnt, cine se inscrie? Nu se mai inscrie nimeni. Supun la vot proiectul de
hotdrAre aqa cum a fost inifiat.
Proiectul de hotS.rdre a fost supus Ia vot gi s-a obfinut un num5.r de 12
voturi ,,pentru", O ,,impotrivd" qi 0 ,,ab!ineri" din numd.rul de 12 consilieri locali
prezenli qi 13 consilieri locali in funcfie.
4. Proiect de hotdrd"re privind primirea de noi membri Ei modificarea
Actului Constitutiv Ei Statutul Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard. Buzdu
2008 la care comuna Cisl5.u este membru asociat. Inifiator, primarul comunei
Cisldu.

Domnul preEedinte de Eedinfd consilier local Badea Vasile: Dac5. sunt lu6ri
de cuvAnt, cine se inscrie? Nu se mai inscrie nimeni. Supun la vot proiectul de
hotdrAre aqa cum a fost inifiat.
Proiectul de hotS.rdre a fost supus la vot qi s-a obfinut un numd-r de 12
voturi ,,pentru", 0 ,,impotrtvd" qi 0 ,,ab1ineri" din numArul de 12 consilieri locali
prezenli qi 13 consilieri locali. in funcfie.
5. Proiect de hotd.rdre privind cu privire 1a aprobarea contului de execulie
a bugetului local si venituri proprii pentru trimestrul III al anului 2016. Inifiator,
primarul comunei Cisldu.
Domnul preEedinte de qedinfd consilier local Badea Vasile: Dac5" sunt ludri
de cuvAnt, cine se inscrie? Nu se mai inscrie nimeni. Supun la vot proiectul de
hotd.rAre aQa cum a fost inifiat.
Proiectul de hotdrAre a fost supus la vot qi s-a oblinut un numd"r de 8 voturi
,,pentrLt", 4 ,,impotriv5." qi O ,,ab!ineri" din numS.rul de 12 consiiieri locali prezen[i
qi 13 consilieri locali in funcfie
6. Proiect de hotd"rAre privind primirea Comunei Movila Banului in calitate
de membru al Asociatiei dc Dezvoll-are Intercomunitara ,,B:uzdu 2008" . Initiator,
primarul comunei Cislau
Domnui preqedinte de qedinfd. consilier local Badea Vasile: Dacd sunt luAri
de cuvdnt, cine se inscrie? Nu se mai inscrie nimeni. Supun la vot proiectul de
hotS"rAre aqa cum a fost inifiat.
Proiectul de hotd"rAre a fost supus la vot qi s-a obfinut un numdr de 12
voturi ,,pentnt", O ,,impotriv6" qi 0 ,,abfineri" din num5"rUl de 12 consilieri locali
prezenf,i qi 13 consilieri locali in funcfie
7. Propunere privind infiintarea a dou6 posturi de asistent personal al
persoanei cu handicap incepand cu 01.01.2OL7. Inifiator, primarul comunei
Cisldu.

Domnul preqedinte de Eedinfd consilier local Badea Vasile: Se mai inscrie

cineva la cuvAnt?

Domnul'consilier local Coman Ion: Eu propun sA fie angajafi prin rotafie.
Cine sunt persoanele care vor sd fie angajate?
Domnul Primar Milroitr Dumitru: Sunt 50 de pcrsoanc cu indemnizalii qi 6
persoane angajate. Am propus doua posturi pentru cd au fost douA cereri. Nu
sunt suficiente fonduri pentru a da salarii.

Domnul preqedinte de Eedinfd consilier local Badea Vasiie: Dac5. sunt lu[ri
de cuvAnt, cine se inscrie? Nu se mai inscrie nimeni. Supun la vot propunerea.
A fost supus la vot Ei s-a oblinut un numd.r de 12 voturi ,,pentru", 0
,,impotriv5." qi 0 ,,ab!ineri" din numdrul de 12 consilieri loca1i prezenlr Ei 13
consilieri locali in funcfie.
Diverse:

Domnul Coman Ion: Referitor la CS.minul Cultural din B6rigti, acesta nu lam vdzut prins la investifii, dar se fac lucr5.ri. Unde sunt prinse acestea? Cum se
fac? Iluminatul public mai este o problemd. Nu am vdzut mari diferenle de cAnd a
fost schimbat prestatorul de servicii.
Domnul Primar Mitroiu Dumitru: Sunt lucr5.ri mici. Le mai facem cu cei de
la Legea nr. 416-2001.

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

(doua)

exemplare, spre cele legale.
Preged i ntele ged i nfei,

Consilier local, Badea Vasile
Secretarul comunei Cisliu,
Florea Valentina

