PRIMARIA COMUNEI CISLAU
COMUNA CISLAU
JUDETUL BTIZLU
PROCES VERBAL

incheiat astdzi 12.12.2016, orele 13.00 cuocazia sedinfei extraordinare a
Cbnsiliului local al comunei Cisldu
Astd.zi, data de mai sus, prin Dispozifia primaruiui comunei Cis16u nr.
389/08. t2.2016 s-a convocat Consiliul Local al comunei Cis16u, judeful Buzd'u in
qedinli extrordinard de lucru, luni, 12.12.2016, orele 13:00, in sala de qedinfd. a
Consiliului local, la sediul Primd,riei comunei Cisldu. La lucr5.rile sedin{ei
extraordinare a Consiliului local au fost prezenli 7 consilieri locali, din totalul celor
13 consilieri din componenfa Consiliului local. Lipsesc: nemotivat, domnii
consilieri locali Coman Constantin, Coman Ion, Voicu Claudiu, Luntraru Vasile qi
PasS.re Nicolae qi motivat domnul consilier locali Vld'doiu Ioan
La Eedinla participi ldri drept de vot, domnul primar Mitroiu Dumitru qi
doamna Florea Valentina secretar al comunei Cisldu'
proiectul ordinii de zi al sedintei extraordinard a fost adus la cunoEtin!5'
publicd. in termenul legal de d.oamna secretar al comunei. in conformitate cu
prevederile art.43 din L"g.. nr.2l5l2Oo1 privind administrafia publici 1oca15',
de consiliul local, la propunerea celui
1t1 Ordinea de zi. q"din1.lor se aprobA
"ti".
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 pAnA la
locali prezenft.
Eedinfa urmd.toare, qi numai cu votul majoritS"fii consilierilor
S-a suplimentat ordinea de zi cu punctul 3, in conformitate cu prevederile
art. 43 din Legea nr. 2l5l2OO1 privind administra[ia publicS' localA, alin (1)
Ordinea de zi a qedintelor se aprobS. de consiliul local, la propunerea celui care, in
condiliile art. 39, a cerut intrunirea consiliului'
$edinfa va avea urmS.toarea ordine de zi:
1. proiect de hotS.rAre privind alegerea preqedintelui de Eedinf[ pentru
perioada decembrie 2016 - februarie 2O17. Iniliator, primarul comunei Cisl[u.
2. proiect d.e hotS.rAre privind aprobarea rectificdrii nr. 9 a bugetului local al
comunei Cisl5u qi a listei de investilii pe anul 2qrc. Inifiator, primarul comunei

Cisl[u.
3. proiect de hotS.rAre pentru aprobarea proiectului qi a cheltuielilor legate
de proiect qi in vederea ,"ulirdtii obiectivului "Construcfie GrEdini[a nr. 2 cu
program normal, comuna Cisla.u, judeful BuzdtJ" - obiectiv de interes local al
comunei Cisld,u, finanlat prin Programul Nafional de Dezvoltare Local5,. Inifiator,
primarul comunei Cis16u.
prin
$edinfa este legal constituita, fiind convocat5. in termenul legal
dispoziiia domnului piimar, apoi doamna Florea Valentina anunl6- cvorumul
sedinfei.

Din num5rul total de 13 de membri ai consiliului local sunt prezentt

7

-

Lipsesc: nemotivat, domnii consilieri locali Coman Constantin, Coman lon, Voicu
Ciaudiu, Luntraru Vasile qi Pasd.re Nicolae qi motivat domnul consilier locali
Vld.doiu Ioan. Dornnul preqedinte de qedin!5. consilier local Badea Vasile: Avind in
vedere cele menfionate mai sus vh.supun aprobS'rii ordinea de zi'
Se supune la vot ordinea de zi propus5".
Domnul preqedinte de qedinf6, cpnsilier local Badea Vasile: Cine este pentru
aprobarea ordinii de zi ?" SupusS" la vot, tofi consilierii prezenli au votat ,,pentru"
ordinea de zi proPus5,.

Se supune aprobd,rii plenului consiliului local procesul verbal al sedinfei
extraordinare din data de t+. Il.2Ot6, dupd citirea acestuia in fala domnilor
consilieri locali, cu menliunea cd acesta a fost semnat de cd"tre preEedintele de
qi secretarul comunei.
sedinfd
'Oomnul
preqedinte de qedinfd. consilier local Badea Vasile: Se supune
aprobd.rii plenului consiliului local procesul verbal al sedinlei extraordinare din
dataL4.ll.2o16. supus lavot --7-- voturi,,pentru" si --0- voturi,,impotrivd", -o-voturi,,abfineri" in forma prezentatd'.
Domnul preqedinte de qedinfd consilier local Badea Vasile: ProPune
inceperea discutdrii proiectului de pe ordinea de zi Ei-I supune atenfiei domnilor
consilieri, respectiv:
1. proiect de hotd"rAre privind alegerea preEedintelui de qedinfd pentru
perioada decembrie 2016 - februarie 2OtT.Inifiator, primarul comunei Cisl5'u.
Domnul preqedinte de qedinfS, consilier local Badea Vasile: propune
inceperea discuierii proiectului de pe ordine a d.e zi qi-l supune atenliei domnilor
consilieri, respectiv:
1. proiect de hotirire privind alegerea preqedintelui de qedin{i pentru
perioada decembrie 2OL6 - februarie 2OL7.Ini1iator, primarul comunei Cisld'u'
A fost propus domnul consilier Nifu Ddnu!'
Oomnul preEedinte de EedinfS. consilier local Badea Vasile: Proiectul de
-0hotS.rAre a fost supus la vot qi s-a obfinut: un num5.t de -7-- voturi ,,pentru",
qi
13
ptezenfi
loca1i
,,impotrivd,, Qi -O- ,abgineri" din num5.rul de --7-- consilieri

consilieri locali

i; funclie. A fost intrunit cvorumul legal pentru adoptarea

hotAr6rii qi anume cu votul majoritd[ii consilierilor locali in funcfie'
Domnul preqedinte de g.ai.r1d consilier local Badea Vasile preda lucrarile
sedintei noului presedinte consilier local Nitu Ddnu!'
Domnul preqedinte propune spre aprobare al doilea proiect de pe ordinea de
zi.

2, proiect de hoti,rire privind aprobarea rectificirii nr' 9 a bugetului
local al comunei Cisllu gi ; Hstei de investi(ii pe anul 2016. Inifiator,
primarul comunei Cis16u.
Domnul preqedinte de qedin!5. consilier loca1 Nilu Dd"nuf: Cine se inscrie la
cuvAnt?

Domnul primar Mitroiu Dumitru: Banii au fost alocafi conform adreselor de
la Direcfia de Finanle Buzfi.u, iar noi i-am tepartizat pe capitole aqa cum afi v6aut
potrivit'documentelor. in special au fost ilocdte sume pentru persoanele cu
handicap.
Domnul preqedinte de Eedin[5. consilier local Nitu D5.nu!: DacA sunt 1u5-ri de
cuvAnt, cine se inscrie? Nu se mai inscrie nimeni. Supun la vot Proiectul de
hotS,rAre aqa cum a fost inifiat.
Domnul preqedinte de gedinfe. consilier local Nilu Ddnu!: Proiec_tul de
la vot qi s-a obfinut: un numdr de --7- voturi ,,pentru"' -0-hot6.r6re a fost
"rpr"
locali prezenli qi 13
,,impotrivd" si -0- ,,ab!ineri" din num5rul de --7-- consilieri
l

consilieri locali

i; funclie. A fost intrunit cvorumul legal pentru adoptarea

hotdr6.rii qi anume cu votul majoritdfii consilierilor locali in funcfie.
Domnul preqedinte propune spre aprobare al treilea proiect de pe ordinea de
zi.

B. proiect de hoti,rire pentru aprobarea proiectului qi a cheltuielilor
legate de proieet qi in vederel realizeiii ouiectivului "construclie Gridinifa
nr. 2 cu program nofmal, comuna cisliu, judeful B]ulzda" - obiectiv de interes
local al comunei cisliu, finan{at prin Programul Nafional de Dezvoltare
Locali. Inifiator, primarul comunei Cisl[u'

Domnul preqedinte de gedinfd consilier local Nifu DAnu[: Cine se inscrie la
cuvAnt?

Domnul Primar Mitroiu Dumitru: Dorim s5. continud.m Proiectul pentru
construirea Gridinifei nr.2. Este necesar s5. aloc5.m o sum6. din bugetul local,
sumd" ce reprezintS. contribufia noastr5.. Am formulat o solicitare pentru aprobarea
sumelor necesare finalizdrii lucr5,rii, am intocmit qi transmis la Minister
documentafia necesarS., vom transmite qi hotdrArea de astdzi qi in urma analizdrii
documentafiilor urmeazl, s5. ni se aloce sumele in funcfie de criteriile pe care le
indeplinim.
Domnul preqedinte de qedinfd consilier local Ni[u D5.nuf: Proiectul de
hotS.rAre a fost supLrs la vot qi s-a obfinut: un numd.r de -7- voturi ,,pentrLl", --0-,,impotrivd" $i --0-- ,,abfineri" din numd,rul de --7-- consilieri locali prezenlt qi 13
consilieri locali

in funcfie, A fost intrunit cvorumul legal pentru adoptarea

hot6rArii qi anume cu votul majorit[fii consilierilor locali in funcfie.
Pregedintele ged i nfei,

Consilier local, Nilu Dinu[
Secretaru I comunei Cisliu,
FIorea Valentina

I

