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PROCES VERBAL 

incheiat azi, cu ocazia ~edintei ordinare a ConsiliuluI Local al comunei Mice~tii de Campie din 
data de 30.06.2021. 

Sedinta a fast convocata de catre primarul Comunei, domnul loan Becan pnn Dispozitia de 
Primar nr.42/24.06.2021 $i Convocatorul inregistrat sub nr.1794/24.06.2021 2021 art.133 alin. 2 lit. 
a$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 8 consIlieri prezenti, respectiv 
Bendean Dumitru, Bocskai Andrei, Dreptate Florin, Matei Vilut, Pop Gngore, Rus loan, Rus Nelu
Stanel, Beldean Nicolaie. Lipse~e Domnul consilier Oltean Mihai. 

~ Avand in vedere pandemia de COVID 19 si recomandarile medicale, prezenta $edinta se tine 
pur wnd obligatoriu ma$ti de protectie. 

Participa de drept la ~edinta DI. primar Becan loan $i Doamna Egri-Kasonyi Ildiko-Eva in 
calitate de secretar delegat temporar al comunei Mice~tit de Campte, in baza Dispozitiei primarului 
nr. 87 din 02.12.2020. 

Proiectul de hotarare privind modificarea componentei parcului auto si a cotei de combustibil 
pentru utilajele , autoutilitarei $i autoturismele proprletatea Comunei Micestii de campie, judetul Bistrita -
Nas~ud, cu nr. de crt. 03 de pe ordinea de zi este retras de Ordinea de zi de catre Domnul primar pana I 3 

o situatie clara asupra consumului buldoexcavatorului $i a aprofundarii Ordonantei Nr. 80/2001. 
Pre$edintele $edinfei supune la vot convocatorul cu nr.1794/24. 06.2021 care este votat cu 8 

voturi pentru/ O voturi linpotriva/ 0 ab,tineri din totalul de 8 consilien prezenfi la ~edinfa. 
Se dau citire procesului-verbal nr. 144/26.05.2021 de la $edinta de consiliu local din data de 

26.05.2021 supunandu-se la vot $i votat astfel: 8 voturi pentru/ 0 abfinere, O voturi lmpotriva din 
totalul de 8 consilieri prezenfi la $edinfa. 

Se cite~te de catre Domnul Belden Nicolaie pro1ectul de hotarare pnvind aprobarea incheierii 
f:!Xeo..tje bugerare al Prirnariei romunei Mice§tii de C'.ample pe bime;tru! I, anuI 2021; 

Domnul pre~~dnte de ~r,¢ menµoneaza ca a stl.ldiat anexa ~ ii ,~ pe Domnul pnmar care sunt investipile 
pen .. ..i care s-au facut: pl~µ in primul bimestru a anului 2021. Domnul Primar men~ ca s-a p!atit bu!doexcavatorul $i 
o datorie ratre SC DANI BUILDING pentru proiectl.11 de canalizare. 

Se trece la votarea proiectului de hotarare cu 8 voturi pentru, 0 voturi f mpotrivi O ab_tlneri din 
totalul de 8 consilieri prezen,ti la $edinfa. 

Se trece la discutarea celui de-al doilea proeict d hotarare de pe Orainea de zi $i anume: 
Poriect de hotar§re privind 1nsu$irea documentatiei tehnice cadastrale penm..1 efectuarea demersunlo 
de actualizare a datelor in vederea inscrierii in Cartea Funciara a unu, imobi! apartinand domeniulu1 
privat al comunei Mice$tii de Campie. 

Dupa aprofundarea proiectului ~i a documentape, tehnice se supune la vor1 proiectul votandu
se cu 8 voturi pentru/ o voturi fmpotriva/ O ab,tineri din totalul de 8 cons;//, 11 prezen,ti la ~edin,ta. 
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Se trece la discutarea celui de-al treilea proiect de hotarare privind Proiect de hotarare privind 
aprobarea numarului $i a cuantumului burselor $COlare aferente anului $COiar 2020-2021 pentru elevii 
din invatamantul preuniversitar de stat, la nivelul comunei Mice$tii de Campie. 

Dupa aprofundarea proiectului, acesta se supune la vot proiectul votandu-se cu 8 voturi 
pentru/ O voturi impotriva, O ab,tineri din totalul de 8 consilieri prezen,ti la ?edin,ta. 

Se trece la discutarea celui de-al patrulea proiect de hotarare $i anume Proied: de tmrare 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 sanqiunilor"; 

La acest Proiect de hotarare, Domnul Belden Nicolaie mai propune adaugarea unui alineat $i 
anume ca ,n dreptul proprietatilor agricole, la limita dintre propirate $i un drum comunal sau 
~~ •detean, fiecare proprietar sa efectueze operatiuni de curatare. 

Dupa aprofundarea proiectului, acesta se supune la vot proiectul votandu-se cu 8 voturi 
pentru/ O voturi fmpotriva/ O abfineri din totalul de 8 consilieri prezen,ti la ?edinfa. 

Se trece la discutarea celui de-al cincilea proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri de 
imbunatatire a actului de transparenta decizionala $i de cre$tere a gradului de acces al cetatenilor la 
documente de interes public $i a activitatii Primariei $i Consiliului Local al Comunei Micestii de Campie 
$i a comisiilor de specialitate. Proiectul este initiat de un numar de cinci consilieri locali printre care $i 
Domnul Belden Nicolaie/ men{ionand ca este vorba doar de transmiterea audio a ~edin,telor. Dupa 
aprofundarea proiectului, acesta se supune la vot proiectul votandu-se cu 5 voturi pentru/ 0 voturi 
fmpotriva, 3 ab,tineri din totalul de 8 consilieri prezen,ti la ?edinfa. 

Se trece la discutarea ultimului proiect de hotarare de pe Ordinea de zi $i anume Proiectul de 
hotarare privind alegerea pre~edintelui de ~edinta al Consiliului local al comunei Mice$tii de Campie 
decidandu-se ca pentru utmatoarele trei luni de zile, pre$edintele de $edinta sa fie Domnul Dreptate 
Florin. 

Proiectul de hotarare se supune la vot proiectul votandu-se cu 8 voturi pentru/ O voturi 
fmpotriva, 0 ab,tineri din totalul de 8 consilieri prezenfi la ~edinfa. 

Se trece la discutarea problemelor diverse de pe ordinea de zi. 
Domnul Matei Vilut ridica problema curatirii vailor, in ideea ca aceasta operatiune ar trebui 

facuta cat mai repede posibil, deoarece in caz de ploi abundente sau torentiale vor exista probleme. 
Domnul viceprimar mentioneaza ca va lua masuri in acest sens. 
Se inscrie la cuvant Domnul Dreptate Florin readucand in discutie situatia rea a drumului 

judetean, plin de gropi $i deteriorat. 
Domnul Belden Nicolaie aduce in discutie faptul ca va lua masuri de initiere, pentru urmatoare 

$edinta de Consili Local, a unui proiect de hotarare privind masa lemnoasa din domeniul public al 
comunie, deoarece sezonul rece se apropie $i trebui duse din timp, lemnele necesare la $COii pentru 
incalzire. 

Tot dansul, mentioneaza ca ar trebui sa terenurile categoria forestiera, sa fie gestionate de un 
al Ocol Silvie, deoarece preturile facute de Ocoll Silvie Bistrita, pentru intretinere $i diverse lucrari de 
paza $i impadurie sunt foarte mari. 

Nefiind alte discutii, Domnul pre$edinte al $edintei declara inchisa $edinta. 
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Drept pentru care s-a ,ncheiat prezentul proces-verbal. 

Pre§edlnte de fedin~ ___ Secretar deleg,~t, 
Belden,.,Nit:olaie Egri-Kasonyi Ildijto'-Ev 

Prezentul proces-verbal a fost adoptat cu voturi pentru, 6 ilb/ineri, U voturi 
impotriva din totalul de _fl consilieri prezenfi la 1edin,ta de Consiliu Local din data de 

30.07.2021. 
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