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PROCES-VERBAL 

Incheiat azi, cu ocazia ~edintei ordinare a Consiliului Local al comunei Mice~tii de Campie din 
data de 22.04.2021. 

$edinta a fost convocata de catre primarul Comunei, domnul loan Becan prin Dispozitia 
primarului comunei Mice$tii de Campie, judetul Bistrita-Nasaud nr. 33/15.04.2021 $i Convocatorul 
inregistrat sub nr.1197/15.04.2021, conform art.133 alin. 2 lit. a$i 134 lit. a din Ordonanta de 
Urgenta nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 - privind Codul administrativ. 

In urma apelului nominal se constata ca sunt prezenti un nr. de 9 consilieri prezenti, respectiv 
.Bendean Dumitru, Bocskai Andrei, Dreptate Florin, Matei Vilut, Pop Grigore, Rus l oan, Rus Nelu
.:itanel, Beldean Nicolaie $i Oltean Mihai. 

Avand in vedere pandemia de COVID 19 $i recomandarile medicale, prezenta !;,edinta se tine 
purtand obl igatoriu ma$ti de protectie. 

Participa de drept la ~edinta DI. primar Becan loan $i Doamna Egri-Kasonyi Ildiko-Eva , 
secretar delegat temporar ]n baza Dispozitiei nr. 87 din 02.12.2020. 

Domnul Belden Nicolaie, pre$edintele de $edinta da citire convocatorului care curpinde 
urmatoarele proiecte de hotarari: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii executiei bugetare al Primariei 
comunei Mice~tii de Campie pe trimestrul IV anul 2020; 

lnifiator: Primarul comunei Mice~tii de Campie/ Domnul Becan loan 

2.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri ~i cheltuieli al 
comunei Mice!;,tii de Campie pe anul 2021; 

ln~tiator: Primarul comunei Mice$tii de Campie/ Domnul Becan loan 

3.Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei 
. .. ce!;,tii de Campie nr. 10 din 25.02.2021 privind aprobarea "Regulamentului de masuri ce vizeaza 
imbunatatirea activitatii de gospodarire $i infrumusetare a Comunei Mice!;,tii de Campie, a obligatiilor 
si responsabilitatilor care revin institutiilor publice, agentilor economici, cetatenilor pentru buna 
gospodarire a comunei Mice$tii de Campie si respectarea conditiilor de mediu, de siguranta precum si 
stabilirea sanctiunilor". 

ln~tiator: Primarul comunei Mice$tii de CJmpie/ Domnul Becan loan 
4.Diverse. 

Domnul Belden Nicolaie supune la vot Ordinea de zi, care este votata cu 9 voturi 
pentru, 0 abtineri, 0 voturi impotriva. 

Seda citire Procesului-verbal al 1edinfei de Consiliu Local din data de 25.02.2021 
care este aprobat cu 9 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 btineri din totalul de 9 
consilieri prezenti la 1edinfa. 
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Doamna Egri-Kasonyi Ildiko-Eva, secretrar delegat temporar, mentioneaza, ca din cauza unei 

erori (pene de curent in momentul tehnoreda~rii), Procesul-verbal al $edintei din data de 
31.03.2021 s-a pierdut $i va fi prezentat cu ocazia urmatoarei $edinte de Consiliu Local. 

Consilierii sunt de acord, incuviintand acest lucru. 
Domnul pre$edinte al $edintei da citire 'Proiectului de hotarare privind aprobarea fncheierii 

execufiei bugetare al Primariei comunei Micejtii de Campie pe trimestrul IV anul 2020'; 
mentionand ca la $edinta pe Comisii din data de 19.04.2021 a fast detaliat de responsabilul pe 
Compartimentul Contabilitate, buget-finante - Domnul Lakatos Attila, consilierii neavand obieqii. 

Proiectul este supus votarii fiind votat cu 9 voturi pentru, 0 abfineri, 0 voturi 
impotriva. 

Se trece la discutarea punctului doi de pe ordinea de zi privind 'Proiectul de hotarare 
privind aprobarea bugetului local de venituri ~i cheltuieli al comunei Mice$tii de Campie pe anul 2021 1/ 

Se parcurge proiectul, consilierii fiind in cuno~iinta de cauza despre continutul acestuia 
, detaliat de responsabilul pe Compartimentul Contabilitate, buget-finante-Domnul Lakatos Attila cu 
0cazia $edintei pe Comisii,Domnul Belden Nicolaie argumentand ca$i el a studiat Proiectul cu anexele 
aferente $i prin urmare proiectul este supus votarii, fiind votat 9 voturi pentru, 0 abfineri, 0 
voturi impotriva. 

Se trece la discutarea punctului trei de pe ordinea de zi privind 'Proiectul de hotarare privind 
revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Mice$tii de Campie nr. 10 din 25.02.2021 privind 
aprobarea 1/Regulamentului de masuri ce vizeaza fmbunata,tirea activita,tii de gospodarire $i 
fnfrumuse,tare a Comunei Mice$fii de Campie, a obliga,tiilor si responsabilita,tilor care revin institutiilor 
pub/ice, agentilor economici, ceta,tenilor pentru buna gospodarire a comunei Mice$tii de Campie si 
respectarea cond(tiilor de mediu, de siguran,ta precum si stabilirea sanc,tiunilor'~ 

Domnul pre$edinte de $edinta da citire Adresei nr. IID/5454 din 05.04.2021 primita din partea 
Institutiei Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud avand ca obiect plangerea prealabila impotriva 
Hotararii nr.10/25.02.2021 adoptata de Consiliul Local al comunei Mice$tii de Campie motivand ca 
aceasta Hotarare este nelegla deoarece nu s-au indeplinit formalitatile transparentei 
decizionale.Proiectu/ este supus votarii, fiind votat 9 voturi pentru, 0 abfineri, 0 voturi 
impotriva. 

Domnul Belden Nicolaie trece la discutarea problemelor - DIVERSE, aducand in discutie faptul 
_ ..:i sunt infiltratii la Caminul Cultural din Visuia $i ar trebui luate masuri. 

Domnul Primar mentioneaza ca va contacta constructorul cat mai urgent posibil. 
Domnii consilieri intervin argumentand ca ar trebui sa se adanceasca $anturile din imprejurul 

Caminului Cultural $i cele de pe vaile comunei pentru ca apa sa se poata scurge. 
Se t rece la discutarea Cererii inregistrate sub nr. 1046 din 07.04.2021 a numitei Locotus 

Orsolya Annamaria, pentru deschiderea unei pozitii in Regsitru Agricol in vederea implementarii unui 
proiect. Se analizeaza documentele anexate de catre Domnul pre$edinte al $€dintei, care sunt in 
regula, cererea fiind supusa aprobarii $i votata in unanimitate. 

Se reia in discutie Cererea inregistrata sub nr. 900/24.03.2021 prin care Domnul Dragan Ionut 
cerea un ajutor financiarin vederea consolidarii, renovarii $i restructurarii bisericii ortodoxe din 
comuna Mice$tii de Campie $i Fantanita. 
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Domnul Belden Nicolaie mentioneaza ca bugetul fiind impartit, aici fiind prin?i doar cele 300 mii 
lei pentru ridicarea capelelor mortuare pe raza comunei, prin urmare nemaifiind prin$i bani pentru 
acest domeniu, se propune acordarea ajutoarelor c~tre cultele religioase de pe raza comunei la 
urmatoarea rectificare bugetara. 

Ia cuvantul Domnul viceprimar, Domnul Bendean Dumitru care in~tiinteaza consilierii asupra 
faptului ca au fost reparate pompele de apa. 

Nefiind alte discutii, Domnul I ~edintei decla@ inchisa $edinta. 
Drept pentru care s-a inch · ze ces-verbal. 

Pre,;edinte de ,;edlnl,ii ; ~- \ 
Belden t.licelaie \ ; .., 

~~ , ~~ 
0 ; •#. :--.._~ f,"-""'<, 

{t~tl. Co«1u.,. ~" O 
.---.. l1u\. 

Secretar delegat, 
Egri-Kasonyi Ildiko-Eva 

Prezentul p~f'!-verbal a fost adoptat cu _J/__ voturi pentru, _{J_abfineri, V voturi 
impotrivi din tota/ 1 de_ii_consilieri prezenti la $edinfii. 
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