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PROCES VERBAL 

Incheiat azi 31.07.2020, cu ocazia ~edintei extraordinare a Consiliului Local al 
comunei Mice~tii de Campie, din data de 31.07.2020. 

$edinta a fost convocata de catre primarul Comunei, domnul loan Becan prin 
convocatorul inregistrat sub nr. 1879/ 27.07.2020, conform prevederilor art. 133 alin. 2 
$i 134 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 6consilieri, 
respectiv Bendean Dumitru, Dreptate Florin, Matei Vilut, Oltean Mihai, Pop Maria, Rus 
loan, lipsa fiind Bocskai Andrei, Maier Gheorghe, Rus Nelu Stanel. 

Avand in vedere pandemia de COVID 19 $i recomandarile medicale, prezenta 
$edinta se tine pe serii, conditia fiind sa nu fie mai mult de 12 persoane, distantate la 
1,5 m - 2 m unul fata de celalalt, $i purtand obligatoriu ma$ti $i manu$i de ptoteqie. 
Participa de drept la ~edinta DI. primar Becan loan $i Mihai Bogdan in calitate de 
secretar general al comunei Mice~tii de Campie. 

In continuare pre$edintele de $edinta, Dna. POP MARIA da citire ordinii de zi1: 

1. Proiect de hotarare privind aprobare modificare termen LA 1 AN LA 
"ACORDAREA STIMULENJULUI FINANCIAR PENTRU NOU-NASCUTI". 

2 Proiect de hotarare privind revocare HCL nr. 12/17.02.2020 in 
momentul in care propunerea de prelungire P.U.G. este avizata in 
prealabil de catre Consililiul ludetean Bistrita - Nasaud. 

3. Diverse(cerere concesionare saivan). 
Se supune la vot ,i se aproba in unanimitate acesta ordine de zi(voturi 

consilieri prezenti pentru 6). 
Se prezinta ~i se aproba cu votul a 6 consilieri Procesul verbal din data 

de 17.07.2020, cu nr. 1789/17.07.2020. 

In continuare doamna pre~edinte de sedinta, Dna. Consilier POP MARIA da cit_ire 
proiectelor de hotare, rand pe rand ~i sunt supuse la vot fiind a probate astfel: 

1 
NOTA. Avand ,n vedere Pandemia de COVID 19 ordinea de zi a fost prezentata de doua ori. 
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Nr. 
crt. 
1 

2 

3 

Nr. 

HCL 
40 

41 

Denumire HCL Nr. consil ieri care au votat 

Pentru impotriva s-au abtinut 
Proiect de hotarare privind 6 0 0 
aprobare modificare termen 

LA 1 AN LA "ACORDAREA 
STIMULENTULUI FINANCIAR 
PENTRU NOU-NASCUTI". 

Proiect de hotarare 6 0 0 

privind revocare HCL nr. 
12/17.02.2020 " 1n 
momentul " in care 
propunerea de prelungire 
P.U.G. este avizata " in 

prealabil de catre 
Consililiul Judetean 
Bistrita - Nasaud. 

Diverse La acest capitol DI. consilier Bendean Dumitru $i DI. consil ier 
Matei Vilut ridica problema ca nu sunt de acord cu cererea de 
concesiune a saivanului de oi depusa de de catre DI. consilier 
Rus loan, deoarece este facuta inainte de alegeri $i considera 
ca acest subiect trebuie reluat dupa alegeri. Din cauza 
nervozitatii unor consilieri ~i a limbajului folosit, Dna. 
pre$edinta de $edinta Pop Maria decide suspendarea $edintei 
dupa adoptarea primelor doua puncte. 

Doamna pre§edinte de sedinta constata ca nu mai sunt subiecte care necesita sa 
fie discutate in cadrul Consiliului Local al Comunei Mice§tii de Campie, fapt pentru care 
declara inchise lucrarile ~edintei Consiliului Local. Drept pentru care s-a incheiat 
prezentul proces verbal. 
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Secretar general 

Mihai Bogdan 




