PRIMARIA COMUNEI CISLAU
COMUNA CISLAU
JUDETUL BUZiil
PROCES VERBAL
incheiat astdzi 14.11 .2016, orele 10.00 cu ocazia sedinlei extraordinare a consiliului local
al comunei CislSu

Ast5zi, data de mai sus, prin Dispozifia nr. 364 din 10.lt.2A16 a primarului
comunei Cisld"u, a fost conrrocatS. q"dir1" extraordinard a Consiliului local al
comunei Cis1d.u. La lucrarile sedinfei extraordinare a Consiliului local au fost
prezenli g consilieri locali, din totalul celor 13 consilieri din componenla
Consiliului local. Lipsesc: nemotivat, domnii consilieri locali Coman Constantin,
Luntraru Vasile qi motivat domnii consilieri locali Pasare Nicolae Ei Vladoiu Ioan.
La sedinla participd 15.15. drept de vot, domnul primar Mitroiu Dumitru qi
doamna Florea Valentina secretar al comunei Cisldu'
De asemenea, mai participi, in calitate de invitat domnul Petroqel Mihai'
proiectul ordinii d,e zi ai sedintei extraordinard. a fost adus la cunoqtinlA
publicE, in termenul legal de doamna secretar al comunei. in conformitate cu
prevederile art.43 din L.g". nr,2I5l2OO1 privind administralia public[ 1oca15",
g"dirr1.lor se aprobS. de consiliul locaI, la propunerea celui
1f 1 Ordinea de zi r.
"tirr.
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 pAnA ia
qedin[a urmd.toare, qi numai cu votul majoritdlii consilierilor locali prezenfi.
. $edinfa va avea urmS.toarea ordine de zi:
l.proiect de hot6-r6"re privind aprobarea acordului de participare Ia
energie
,,programui privind instalarea sistemelor de incdlzire care utilizeazd,
,"g.i"r.bild lnctusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incdlzite beneficiari unitd.fi administrativ-teritoriale institufii publice qi unitdfi de cult".
Inifiator, primarul comunei Cisldu.
2.pioiect de hot6-rAre privind aprobarea Studiului de fezabilitate qi a
indicatorilor tehnico-economiii pentru obiectivul de investifii ,,Eficientizarea
sistemelor de incdlzire la Sala d" Sport comuna Cisld.u, judelul BuzS-u prin
montarea: pompd de cd"ldurd, de 4 x 70 KW qi centralE. electricS. fotovoltaic5. de 30
KW,
$edinfa este legal constituitS., fiind convocatd. in termenul legal prin
dispozifia domnului pii*r.r, apoi doamna Florea Valentina anuntA cvorumul
sedinlei.
Din numd,rul total de 13 de membri ai consiliului local sunt prezenti 9.
Lipsesc: nemotivat, domnii consilieri locali Coman Constantin, Luntraru Vasile qi
motivat domnii consilieri locali Pasare Nicolae qi Vlddoiu Ioan'
' Domnul preqedinte de qedin[5, consilier local Badea Vasile: AvAnd in vedere
cele menfionate mai sus v5. supun aprobS.rii ordinea de zi.
Se supune la vot ordinea de zi propusi.
Domnul preqedinte de qedin[5. consilier local Badea Vasile: Cine este pentru
aprobarea ordinii d,e zi ?" SupusS, la vot, toli consilierii prezenli au votat ,,pentru"
ordinea de zi propusd..
Se suprine aprobirii plenului consiliului local procesul verbal al sedinfei
ord.inare din data de 27.10.2016, dup5. citirea acestuia in fafa domnilor consiiieri
locali, cu menfiunea cd. acesta a fost semnat de cdtre pregedintele de sedinfd' Ei
secretarul comunei.
l

Domnul Preqedinte de qedinfi consilier local Badea Vasile: Se supune
data
aprobd.rii plenului consiliului ltcal procesul verbal al sedinlei ordinare din
voturi
27.LO.2O|6. SuPus la vot 9 voturi ,,pentru" Ei 0 voturi ,,impotrivS'", 0
,,ab[ineri" in forma Ptezentat6-.
Domnul Preqedinte de qedinfd consilier loca1 Badea Vasile: propune
domnilor
inceperea discutS"rii proiectului de pe ordinea de zi Ei-l supune atenliei
consilieri, resPectiv:
l.proiect de hot6rdie privind aprobarea acordului de participare la programul
inclusiv
privind instalarea sistemelor de incal iir" "ur" utilizeazd energie regenerabila
unitSli
inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incdlzite beneficiari
comunei
administrativ-teritoriale institulii publice qi unitali de cult. Iniliator, primarul
Cis16u.

Domnul preEedinte de qedinfd consilier local Badea Vasile: Dau cuvdntui
domnului Petrosel Mihai
Domnul petrosel Mihai: Acest proiect va fi selectat in baza unor criterii
stabilite la nivel nafional. cuantumul finanlarii este de 1.000.000 lei pentru
3000 si
,rritalii" administrativ -teritoriale cu un num5.r de locuitori cuprins intre
Finanlarea
20.000. Ne incadrdm la categoria peste 3000 de persoane beneficiare.
eligibile ale
se acordd. prin modalitate nerambursabiS., ca procent din cheltuielile
p6ni la
proiectului. Autoritatea asigur5 finanfarea nerambursabild in cuantum de
gO % din cheltuielile eligibile.
proiectul constd. in panouri solare qi o Central5. care va alimenta pompele'
o
Domnul consilier local Coman Ion: Acumulatorii sunt foarte scumpi si au
trebui
va
valabilitate de 5 ani. in cazulin care se va strica un astfel de acumulator
qi un om care s5
sa".achit5.m in jur de 1 miliard de lei. Mai trebuie angajat
r6spundd de m6du1 de funclionare. ReprezintS. o cheltuiai6' in plus.
Domnul primar Mitroiu Dumitru: AvAnd in vedere ca banii nu vor fi din
de
bugetul nostru et zic sE incercam. Din partea comunei vom contribui cu suma
proiectului'
noua. sute qi ceva de milioane, reprezent6"nd 10 % din valoarea
c5'
Momentan cheltuielile cu Sala de Sport sunt destul de mari qi consider
primi
va
proiectul ne va ajuta. Apoi, firma care a intocmit studiul de fezabilitate
tanii doar dacd" se va semna contractul de finan(are.
In
Domnul referent PetroEel Mihai: sistemul gri15. se bazeazS' pe puncte'
funclie de documentele cuprinse in dosarul de finantTe 1e va obline un anumit
numdr de puncte, studiul de fezabtlitate nu cost5. pAnd- acum insa, dup6
semnarea contractului de finanlare se va achita'
Domnul consilier 10ca1 Coman Ion: Dacd, nu se vor da bani de la noi din
buget atunci eu sunt de acord cu acest proiect de hotS-rAre.
Domnul preqedinte de qedin15. consilier local Badea Vasiie: Dacd sunt ludri
proiectui de
de cuvant, cine se inscrie? Nu se mai inscrie nimeni. supun la vot
hotS.rAre a$a cum a fost inifiat.
Domnul preqedinte de qedinfd, consilier local Badea Vasile: Proiectul de
voturi ,,pentru"' 0
hotd.rS.re a fost supus la vot qi s-a obfinut: un numS'r de 9
locali prezenlt Ei 13
,,impotrivd., Ei O ,,Lbqineri" din numd.rul de 9 consilieri
consilieri locali i; funcfie. A fost intrunit cvorumul legal pentru adoptarea
locali in funcfie.
hot6rdrii qi anume cu votul majoritilii
"qedinfaconsilierilor local Badea Vasile: trecem la
consilier
Domnul preqedinte de
urmd.torul punit de pe ordinea de

zi.

:

2. proiect de hotirire privind aprobarea Studiului de fezabilitate qi a
de investi{ii
indicatorilor tehnico-econimici. pentru obiectivul comuna
Cisl6u,
Sport
,rEficient izarea sistemelor de incilziie la Sala de

jude[ut Buziu prin montarea: pompi de cilduri de 4 x 70 KUI qi centrali
electrici fotovoltaici de 30 Kl[I'.

Domnul preqedinte de gedin!5. consilier local Badea Vasile: Dac5" sunt ludri
de cuvAnt, cine se inscrie? Nu se mai inscrie nimeni. Supun la vot proiectul de
hotS.rAre aqa cum a fost inifiat.
Domnul preEedinte de qedinfe. consilier local Badea Vasile: Proiectul de
hotd.r6.re a fost supus la vot qi s-a obfinut: un numdr de 9 voturi ,,pentru", O
,,impotriv5." qi 0 ,,ab1irieri" din numdrul de 9 consilieri locali prezenfi qi 13

consilieri locali

in funcfie. A fost intrunit cvorumul legal pentru adoptarea

hot5.r6:rii Ei anume cu votul majoritS,fii consilierilor locali

in funcfie.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal

in 2

(doua)

exemplare, spre cele legale.
Pre$edintele gedintei,
Consilier local, Badea Vasile
Secretarul comunei Cisliu,
Florea Valentina

