PRIMARIA COMUNEI CISLAU
COMUNA CISLAU
JUDETUL BUZAU
PROCES VERBAL

incheiata astdzi 30.05..2017, orele 15.00 cu ocazia sedinlei extraordinare a
Consiliului local al comunei Cislau

Astdzi, data de mai sus, prirr dispozi\ianr.266 din 23.05 .2Ot7 a
fost convocatd' gedinfa extraordinarl' a
primarului
-Consiliului comunei Cisldu, a
local al comunei Cisl5.u. La lucrd.rile sedinlei extraordinare a

Consiliului local au fost prezenli 9 consilieri locali, din totalul celor 13
consilieri din componenla Consilitrlui loca-I.
La sedinla participa rdrd drept de vot, domnul Ing. Marincean
Simion secretar delegat al comun,ei Cisldu qi Primarul comunei Cisldu.
proiectul ordinii de zi al rsedintei extraordinare a fost adus la
cunoqtinld publicd in termenul legal de domnul secretar al comunei'In
conformitate cu prevederile art.43 din Legea 2I5l2OO 1 privin
administratia publica locala alin. (1) Ordine a de zi a sedintelor se aproba'
de consiliul local, la propunerea celui care, in conditiile art'39, a cerut'
intrunirea con siliului.
$edinfa va avea urmitoarea ordine de zi"
Asociatiei .ECO SERV

Lproiect de hotarare privind <lizolvarea/lichidarea
VALEA BUZAULUI SI VALEA CHIOJDULUI "
2. proiect de hotarare privind infiintarea unei societati comerciale avancl
forma juridica de "societate cu raspundere limit?tu ", de drept privat , cuL
prirr
lapital"public si de interes local , cu asociat unic U.A.T' comuna Cislau,
Consiliul local al comunei Cislau
3. Proiect de hotarare privivind modificareal abrogarea unor hotarari ale
consiliuluilocal al comunei Cislau, judetul Buzau'
Domnul preqedinte de qeilinf6 consilier local Vlddoiu loan: AvAnd
in vedere cele menqionate mai sus, vd' supun aprobS'rii ordinea de zi'
Se supune la vot ordinea d.s' zi propusd"

Domnul preqedinte de Eedin15, consilier local vlddoiu Ioan: cine
este pentru aprobarea ordinii de zi ?" Tofi consilierii prezenli voteaza
pentru ordinea de zi ProPusd-.
Sedinta este legai constiturita, fiind convocata in termenul legal
prin disp ozitia domnului prima.r , apoi d-l Marincean simion anunta
cvorumul sedintei.
Din numarul total de 13 rrembri ai consiliului local sunt prezenti
9 consilieri.

Domnul preqedinte de qedinfa" consilier local Vlddoiu Ioan: Se
supune aprobaiii plenului consjLliului local procesul verbal al sedin{ei
ordi.ru.r. din data ZZ.O+.ZOL7 cate dupa citirea acestuia in fata domnilor
consilieri locali , cU mentiunea ca acesta a fost semnat de catre
presedintele de sedinta si secreta.rul delegat al comunei' Supus la vot 9
voturi oabfineri" din 9
voturi ,,pentru,, ai _o_ voturi ,,irrpotrivd",
-oconsilieri prezen\i, in forma ptezentata.

Domnul preqedinte de qedinfS. consilier local VlS.doiu Ioan: propune
inceperea discutarii proiectelor de pe ordinea de zi qi supune atenfiei
domnilor consilieri, respectiv:
1.
Proiect de hotarare privind dizolvarea/lichidarea Asociatiei
..ECO SERV VALEA BUZAULU
SI VALEA CHIOJDULUI
D- I primar mitroiu Dumitru da citire acestui proiect de hotarare si
explica necesitatea adoptarii acestuia
Dl presedinte de sedinta consilier Vladoiu Ioan :daca sunt luari de
cuvant, cine se inscrie ? Nu se inscrie nimeni Supun la vot proiectul de
hotarare asa cum a fost initiat.
Proiectul de hotd.rare a fost supus la vot gi s-a oblinut un numdr
de 9 voturi ,,pentru",
din numdrul de 9 consilieri locali
prezenlt qi 13 consilieri
-o-,,impotrivd.")
locali in funcfie.
Domnul preqedinte de qedin!5. consilier local Vlddoiu Ioan: propune
inceperea discutdrii proiectului inscris la punctul 2 de pe ordine a d.e zi
qi-l supune atenliei domnilor consilieri, respectiv:
2. Proiect de hotarare privind infiintarea unei societati comerciale
avand forma juridica de 6'societate cu raspundere limitata .., de drept
privat , cu capital public si de interes local , cu asociat unic u.A.T. comuna
Cislau, prin Consiliul local al comunei Cislau
.

Dl primar Mitroiu Dumitru da citire proiectului de hotarare si

explica necesitatea infiintarii acesteia pentru a continua activitatea de
salubrizare la nivelul localitatii si nu numai.
D-l presedinte de sedinta consilier Vladoiu Ioan : daca sunt luari
de cuvant. cine se inscrie ?
D-l consilier Pasare Nicolae precizeaza faptul ca nu este de acord
cu art nr.S din acest proiect in sensul ca nu este de acord ca d-l Bucur
Alexandru sa fie numit ca administrator al al acestei noi societati ,
deoarece considera ca nu este un bun manager.
De asemenea si d-l consilier Tailup Stefan sustine ca nu este
corect ca in aceasta faza sa fie numit si administratorul Societati.
D-l Primar Mitroiu Dumitru precizeaza faptul ca acest articol sa fie
anulat pentru a se putea demara procedurile de infiintare a societatii
Se supune la vot anuarea acestui articol .
Supus la vot: voturi pentru 9 voturi inpotriva -0- abtineri -0D- I Consilier Tailup Stefan revine si arata ca la Oficiul comertului
pentru a se putea infiinta aceasta societate este obligatoriu sa fie numit
in aceasta faza un administrator care sa se ocupe de toate formalitatile
legale.

D-l consilier Pasare Nicolae solicita sa il insoteasca pe d-l Bucur
Alexandrula Oficiul comertului deoarece sustine ca sa poate infinta
societate si fara sa fie numit un administrator. Supusa la vot aceasta
solicitare a fost aprobata in unanimitate .
Domnul presedinte de sedinta consilier vladoiu troan : se mai
inscrie cineva la cuvant?
D-L presedinte de sedinta cosilier Vladoiu Ioan in urma luarilor de
cuvant revine si supune spre aprobare proiectul de hotarare in forma

initia-ta

Proiectul de hotS.rAre a fost supus la vot qi s-a obfinut un numar
,,abfineri" (Domnul
de 8 voturi ,,pentru", -0- ,,impotriv6" qi -1
consilier local Pasd.re Nicolae din numS.rul de 9 consilieri locali prezenli
Ei 13 consilieri locali in funcfie.
Domnul presedinte de sedinta consilier Vladoiu Ioan propune
inceperea discularii proiectului inscris la punctul 3 de pe ordinea de zi
si-l supune atentiei domnilor consilieri , respectiv,
g .Proiect de hotarare prlvivind modificateal abrogarea unor
hotarari ale conslliuluilocal al comunei Cislau, judetul Buzau.
Domnul primar Mitroiu Dumitru prennta proiectul supus dezbaterilor si
arata necesitatea modificarii unor hotarari de consiliu local si abrogarea unor
articole din acestea
Domnul presedinte de sedinta consilier Vladoiu Ioan : se inscrie cineva la
cuvant ?
Proiectul de hotS.rAre a fost supus la vot qi s-a obfinut un numdr

de 9 voturi ,,pentru", 0 ,,impotrivd" din numd.rul de 9 consilieri locali
prezen+i qi 13 consilieri locali in funclie.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal in 2 (doud)
exemplare, spre cele legale.
Pregedi ntele ged i n(ei,

Consilier local, Vlidoiu loan
Secretarul delegat al comunei Cisliu'
Ing. Marincean Simion

