PRIMARIA COMUNEI CISLAU
COMUNA CISLAU
JUDETUL BUZAU
PROCES VERBAL
incheiat astdzi 27 '02'2017, orele 13.00 cu ocazia
sedinfei ordinare a consiliului local al
comunei rSisldu

Astd'zi, data de mai sus, prin dispozifia nr.
84
comunei cisldu, a fost convocata gedinga ordinard din 2T.o2.2orr a primarului
a consiliului local al comunei
cisldu' La lucrd'rile sedinfei ordinare a roonsiliului
local au fost prezenli 13_
consilieri locali, din totalul celor 13 consilieri din componenfa
La sedinfa participd fdrd drept de vot, doamna Florea consiliului local.
valentina secretar al
comunei Cisldu qi primarul comunei Cisld.u.
Proiectul ordinii d'e zi ai sedintei de indatd a fost
adus la cunoqtinfd publicd
in termenul legal de doamna secretar al comunei.
i"
cu prevederile
art' 43 din Legea nr. 21512001 privind administrafia
";;i;*it.t.
proii"a
locald", alin. (1)
ordinea de zi a gedinfelor se aproba de consiliul local,
la propunerea celui care, in
condiliile art. 39, a cerut intrunirea consiliu.lui.
$edinfa va avea urmd.toarea ordine d,e zi:
1'Proiect de hotd'rare privind aprob€rea contului
de executie a bugetului
local al comunei cisldu. Iniliator, primlrul comunei
cisldu.
2'Proiect de hotarare privind desemnarea a doi repre zentanli
ai consiliului
local cisldu in comisia de EvaluT:
ltsigurare
a
calitdtii
Invdfdmdntului
.gi
(comisia CEAC) de la nivelul unitdfiior
aJ i""at;#';i;
comuna cisld.u.
Inifiator, primarul comunei Cisldu.
3'Proiect de hotdrare privind prim:irea comunei cilibia
in calitate de
.
membru al Asociafiei
de Dezvortare Inlerc.munitard ,,Brtzdu zoos" qi aprobarea
modificd'rilor in mod corespunzdtor a Actului consfilutiv qi
statutul Asociafiei.
Inifiator, primarul comunei Cislau.
4'Proiect de.hotdrare cu privire la aprobarea incheierii
unui contract
de asistenta juridica si reprezentare in instanta cu
cabinet de avocat in dosarul
nr. 3047 I 1r4 l20
inregistrat pe rolul Tribunalului Buzdu. Iniliator,
primarul comunei.16,
Cisldu.
S.Proiect de hotdrAre privind alegerea preEedintelui de qedinfd
pentru perioada
martie-m ai 20 17 . Ini[iator, primarul comunei Cisldu.
Diverse:

cererea inregistratd la nr. 6458/19.12.2016 a domnului
udrea Tudorel
pentru acordarea unui teren pentru amplasarea stupinei.
Raportul de activitate pentru anul 2016 al Primarului comunei
cisld,u.
Raportul de. activitate pentru anul 2016 al Vicepri-"irrri
comunei cisldu.
Raportul privind situafia economicd qi sociald a-comunei Cisldu
pentru anul
2016' Raportul privind gestionarea patrimoniului public
privat
al comunei
ii
cisldu pentru anuJ 2016 prezentatde primarul comunei cisrdu.
Rapoartele de activitate ale consilierilo.r locali din cadrul
Consiliului local al
comunei Cisld.u.
Domnul preqedinte de qedinld consilier local Nifu Ddnuf:
Av6.nd in vedere
cele menfionate mai sus vi supun aprobdrii .rdinea d.e zi.
Se supune la vot ordinea d,e zi propusd.
Domnul pregedinte de gedinld- consilier local Nifu Dd.nu!:
cine este pentru
aprobarea ordinii de zi ?" Toti consilierii prezenf,i voteazd.
p.rrtr'
ordinea de zi
propusd.

$edinfa este legal constituite,

dispozifia domnului prrimar, apoi

sedinfei.

fii'd

aou*'u

convocatd.

in

termenul legal

p.rin

Florea vateniina anunfa cvorumur

Din numdrul total de 13 de
membri ai consiliului local sunt prezenti
se supune.aplobdrii plenului
1s.
lo".r p.o"""rl verbal al qedinfei de
indata din data de o4'o t'zot7, dupd
"o.r"itlllrri
;ittt;; acestuia in
cd acesta a foit sem:nar de cdtre fafa domnilor consilieri
pr.i.ai"tere de sedinfd qi
l?ri?"::,

tTXffa

Domnul preqedinte de qedinfd consilier
aprobdrii plenului consiliului local
iocal Nifu Ddnu!: se supune
p;o";";iverbar
ar sedinfei de indata din data
04'01'2or7. supus la vot 11 voturi,p"rt*;
it _o_ voturi,,iinpotriv d,,, _2_votu.ri
b*liJli;"",1?"1i,ff:i1"+*i:";i-;;'i''i'. prezentat6.. s-au aotinut aomrrii
Domnul pregedinte de qedinfd consilier
local Nifu Ddnuf: propune inceperea
discutdrii proiectelor de pe ordinea
d;
;i {;i supune atenfiei domn'or consiiier.i,
respectiv:

1' Proiect de hotirire privind *probarea
contului de executie a
r"iii.t.,{'primarul

bugetului local aI comunei cistnu.
-

de qedinfd

"rr,rar,,,DliTl::H:il,lTte
Domnul consilier

comunei cisliu.
Nitu
oanut:
Dacd sunt ludri de
"or*iii,r'tocal

local coman

proiectului de hotarare, pentru ca la Ion: Nu sunt de acord cu aprobarera
comis;ia de specialitate nu s-a prezefltat
rc
persoana autortzata, contabilul pentru
a
ne
explicl
d.t.ii.t
contul
de
executie,
cum s-au cheltuit banii in anul iorc. Treburia
sa primim de la curtea de contur.i
procesul verbal si Decizia curtii de contu.i.
.Hroi nu le-am primit. Eu unul
nu vote:z
contul de executie avand in vedere
."pu*. -"i
Domnul Primar Mitroiu Dumitru:
".t" Decitzia curfii
"r".
intr-o altd sedinta 9i a fost postata pe site-ul de conturi va fi prezentatii
Institufiei de aproximativ o
saptamana'Aceasta a fost contestata in
instanta
si
tocmai
de aceea am initiat s.
proiectui de hotarare cu incheierea
cu
.rr,
.uo"rt. Bugetul este:
aprobat de cei de la Finante si nu mai poti
"o.ttr*iflrrtrl
schimba acum continutul.
Domnul preqedinte de qedinfd consili., io".t
cuvant, cine se inscrie? Nu se mai inscrie ninreni. Nifu Ddnuf: Dacd sunt ludri de
s"p;; i;;;; proiectul de
hotdrAre aqa cum a fost inifiat.
Proiectul de hotdrare a fost supus la vot gi
s-a obfinut un numdr de g voturi
,,pentru",
,,impotrivd," coman Ion si pasaie-.Nicolae
$i _3_ ,,abfineri,, Voicu
claudiu' coman
-2- constantin si Luntraru vasile din numdrrrfa.
13 consilieri locali
prezenli qi 13 consilieri locali in funclie
Domnul preqedinte de qedinfd consilier local
Nifu Ddnu!: propune Inceperea
pr,'"tur 2 de pe ordinea a. ,i'ei-r
$ffi:lffitJf,ffj}1ffi::li".i"

2' Proiect de hotirire privind deslemnarea a doi "rp,,," "ti,ri"i
reprezentanfi ai
consiliului local cisliu in comisia de lLValuare
gi
Asigurare
a calititii
invi(imantului (comisia c-Bect de Ia niv,elul
unitifilor
de
invitimint
din
comuna cisliu. Inifiator,

primarur comunei cisliu.
de qedinfd consilier-rocar Nifu Ddnu!: se mai
inscrie
"i.,"u.?uofil#llr*sedinte
Supunem ra vot pentru propunerea
obfinut un numdr de 9 voturi ,,pentru,,, Voic^u claudiu: supus la vot qi s-a
_O__ ,,impotrivd,, Si _4_,,ab1ineri,, din
numdrul de 13 consilieri locali prezenli 13
c,lnsitieri iocaliin funclie.
$i
supunem ia vot pentru propunerea
Burlghel constantin: s.rpr" la vot qi s-a
o-,,abrineri,, din
:|t#xl,1; i:T3:ff"1,1.'"',',ykT::ig,

Mitroiu Dumitru: Vor fi reprezentantii
consiliului local in

""."";t"ffi[1?rimar
Domnul pregedinte

de qedinfd
cuvant' cine se inscrie? Nu se mai consilier local^Nifu Ddnu!: Dacd sunt ludri de
inscrie nimeni. supun la vot proiectur
hotdrAre a$a cum a fost initiat.
de
Proiectul de hotdrd,re a fost supus la vot^gi
s_a obfinut un numdr de 9 voturi
,,pentru", -0-_ ,,impotrivd" $i
,LUpi.r.ri; Coman lorr, irrrtraru Vasile, pasa.re
-1.
ai., numa'ui de 13 co.'"iiiJi jocali pr.r.r,ri
rg

u:"ti:j*:il#rffffj""ii.'

ii

3'Proiect de hotirire privind prinrirea comunei
cilibia in calitate de
membru aI Asocia{iei de bezvottire rrrt.r"o*unitari
,,]B.rzdu 2oog,
aprobarea modificirilor in
.o"""'pon zdtor a Actului constitutiv qi
-gd
qi
statutul Asociafiei. Ini(iator, prima"ot
cisriu.
Domnul preqedinte de qedlnfd consilier
"omonei
cuv6'nt' cine se inscrie? Nu se mai inscrj.e tcar Nifu Ddnu!: Dacd sunt ludri cle
nimeni. Supun la vot proiectul cle
hotd.rAre aSa cum a fost initiat.

Proiectul de hotdrare a fost supus la v'ot gi
s-a obqinut
de 9 voturi
,,pentrll", o ,,impotrivd.,, qi 4 ,,ab!ineri',, Comarr-Iorr, Luntraru un numd"r
pasare
Vasile,
Nicola.e
si coman constantin din numdrul de 13 c,rnsilieri
locali
prezenli
qi
13
consilie:ri
locali in funcfie.

4'Proiect de hotirire cu privire la aprobarea incheierii
unui contract de
asistenta juridica si reprezentarl in instanti
cu cabinet de avocat in dosarull nr.
inregistrat pe rolul Tribunatutui Buziu. rnifiator,
primarul

:|fl'*iflr3r?f

Domnul preqedinte de qedinfd consilie.r local Nifu
Ddnuf: Dacd sunt lud.ri d,e
Domnul consilier local coman Ion: Nu sunt de acord.
L-am cerut la comisie
si nu ne-a fost dat. Daca-r vedeam poate erarn
de acord.
Domnul pregedinte de qedinfd consilier local Nifu
Ddnuf: Dacd sunt ludri de
cuvant, cine se inscrie? Nu se mai inscrie ninreni.
supun
r. uot proiectul de
hotdrAre aqa cum a fost inifiat.
Proiectul de hotd'rare a fost supus la vot qi s-a
obfinut un numdr de g votur:i
,,pentru", -4-,,impotrivd." coman Ion, Luntraru vasile, pasare
Nicolae si coma.r
constantin qi
,,ab1ineri" Voicu claudiu din numdrul de _13_ consilierir
locali prezenli qi
-l-13 consilieri locali in functie,
S'Proiect de hotirire privind alegerrea preqedintelui
de qedinli pentru
perioada martie-mai 2o]-z, tnigiator, pririarul
comunei cisliu.
Domnul preqedinte de qedinld coisilier local Nifu
Ddn.r1io""a sunt ludri de
cuvAnt, cine se inscrie?
Domnul consilier local Voicu claudiu. ltu sunt de acord
sa fiu presedinte de
sedinta.
Domnul consilier local coman_Ion: Propun pe domnul petrosel
Domnul consilier local Petrosel constantin: Eu refuzaceasta constantin.
propunere.
Domnul consilier local viceprimar Marin. Ioan : propun pe
domnul vladoiu
Ioan.
Domnul preqedinte de qedinld consilier.local Nifu Ddnu!:
Daca sunt ludri de
cuvdnt, cine se inscrie? Nu se mai inscrie nimeni.
Supun la vot proiectul de
hotdrAre a$a cum a fost inifiat.
Proiectul de hotdrare a fost supus la vot qi s-a
obfinut un numdr de 11
voturi ,,pentrLl", o-,,impotrivd".gi
Luntraru v."ii"-"jt";;""
, consilieri
din numdrul de 13
locali pi"i,'i
-2-,,abtin;ri"
qi'i3-"orsilieri locali in funcfie.
Acum referitor la cererea domnului udrea Ttrdorel.
Domnul primar Mitroiu
DUmitfu:
cuv6.nt, cine se inscrie?

;r:TfiT'.X;:t$:?4fi

initiat un proiect de hotarare pentru
darea in rolosinta

Domnul preqedinte de gedinld
consilier local^Nifu Ddnu!: Dacd
cuvant' cine se inscrie? wu se
sunt lud.ri <ie
mai'inscri.
supun
ra
propunerea
obtinut: un numdl dt voturi
s_au
,pentru', 2 "i*L"i.
,,impotnvd,,
pasare
com.r,
l
to'
qi 2
si
Nicol'e
coman constaniin si voi"o'iciJuoiu
"ab{ineri"
oin
nu;;
de 13 consilieri
locali prezenli qi 13 consilierif."."fi
in funfpe. 6o*.rrrf pasare mentioneaza
impotriva pentru ca nu stie cat
q. ry;-;";r""frpirr. si ce suprafata doreste.ca este
Referitor la ce-rerea privind stauiiirea"oi.itr.
aceasta nu a mai fost supunsa
sedintele
""."
".-rrJrl""r."r.a
la
vot,
ca
la
stabilit.
"r*u.ra
".airrt. urmatoare sa lie

.*.-o?J:::r::15: ,";T: s-a incheiat prezentul

proces verbal

in 2

(doua)

pre_ged

intele g ed infei,
Consifipr loc;al,
Secretarut comunei Cisliu.
Florea Valentina

