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PROCES-VERBAL 

Incheiat azi, cu ocazia ~edintei ordinare a Consiliului Local al comunei Mice~tii de Campie din 
data de 30.07.2021. 

$edinta a fost convocata de catre primarul Comunei, domnul l oan Becan prin Dispozitia de 
Primar nr.47/23.07. 2021 $i Convocatorul inregistrat sub nr.1973 /23.07.2021 art.133 alin. 2 lit. a$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 9 consilieri prezenti, respectiv 
.,...1;3endean Dumitru, Bocskai Andrei, Dreptate Florin, Matei Vilut, Pop Grigore, Rus loan, Rus Nelu

_,tanel, Beldean Nicolaie, Oltean Mihai. 
Avand in vedere pandemia de COVID 19 ~i recomandarile medicale, prezenta $edinta se tine 

purtand 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~tii de campie, in baza Dispozitiei primarului 
nr. 87 din 02.12.2020. 

Domnul pre$edinte al $edintei Dreptate Florin deschide $edinta ordinara prin cititre Procesului
verbal al $edintei extraordinare din data de 22.06.2021 care este aprobat cu 9 voturi pentru, 0 voturi 
impotriva, 0 voturi abtinere din totalul de 9 consilieri prezenti la $edinta. 

Seda citire procesului-verbal al $edintei ordinare din data de 30.06.2021 care este aprobat cu 
9 voturi pentru, O voturi impotriva, 0 voturi abtinere din totalul de 9 consilieri prezenti la $edinta. 

Dom nu I Primar cere suplimentarea Ordinii de zi cu inca un Proiect de Hotarare privind avizarea 
Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apa ?i de canalizare, consolidat ?i armonizat pentru 
f ntreaga arie a Serviciului din Judetul Bistr~ta-Nasaud, 

Ordinea de zi, suplimentata, este supusa la vot $i votata cu 9 voturi pentru, O voturi impotriva, 
_.q_ voturi abtinere din totalul de 9 consilieri prezenti la $edinta. 

Se da citire Proiectului de Hotarare privind insu,irea Raportului pentru activitate 
asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul Primariei comunei 
Mice,tii de Campie pentru semestrul I, anul 2021; 

Proiectul este prezentat de Doamna Egri-Kasonyi Ildiko-Eva, responsabila pe compartimentul 
de asistenta sociala $i autoritate tutelara. 

Dupa expunerea situatiei asupra numarului de asistenti personali, indemnizatii pentru 
persoanele cu handicap $i sumele platite acestora ca tiltul de salarii $i indemnizatii, proiectul este 
supus la vot acesta votandu-se cu 9 voturi pentru, 0 voturi impotriva, O voturi abtinere 
din totalul de 9 consilieri prezenti la ,edinta. 

Se da citire celului de-al doilea Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de 
referinta $i a modului de valorificare a masei lemnoase pe picior, pe specii,sortimente 
dimensionale $i gradele de accesibilitate, productia anului 2021, din fondul forestier 
proprietate publica a comunei Mice,tii de Campie, administrata de Ocolul Silvie Bistri_ta; 

Doamna Egri-Kasonyi prezinta Consilierilor documentatia aferenta la Poiectul de hotarare $i 
anume Lista de patrizi, BVC-ul $i preturile de referinta pentru diversele sortimente de lemn. 
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Dupa diferite discutii se aproba 251 me. masa lemnoasa pentru valorificare in anul 2021, 
stabilindu-se urmatoarle preturi : pentru produsele principale codru, taieri rase, pretul de 240 
lei/mc.(TVA inclus) iar pentru produse secundare rarituri ~i igiena se stabile~e pretul de vanzare de 
200 lei/me (TVA inclus). 

[x)mnul 8eJden NlCciaie ~ se frl o ~une in Prooctul de Hotarare $i anume aceea ca lemnele sa 
fie vandute EXCLUSIV populatiei de pe raza comunei Mice?tii de Campie. 

De asemenea, in ideea satisfacerii cerintelor intregii populatii de pe raza comunei, consilierii 
propun a se mentiona, in proiectul de hotarare $i stabilirea unei cant itati de 4 me. / fami lie acordata 
pe baza unei cereri inaintate viceprimarului comunei. Cereri le vor fi centralizate $i inmanate 
reprezentului Ocolului Silvie care va precede la acordarea masei lemnoase catre persoanelor 
doritoare, cu asistarea efectiva a viceprimarului comunei. In situatia solutionarii tuturor cererilor ~i a 

- 1nstatarii existentei unui stoc de lemne, aceste vor putea fi acordate persoanelor doritoare, pe baza 
Lie cerere, chiar daca acestea se numara printre familiile deja beneficare. 

Mentiunile sunt consemnate de Doamna Egri-Kasonyi, secretar delegat temporar. 
Se trece la votarea proiectului de hotirire cu 9 voturi pentru, O voturi impotriva, O 

abtineri din totalul de 9 consilieri prezenp la 1edinfa. 
Se trece la discutarea Proiectului de Hotarare privind avizarea Caietului de sarcini al 

serviciului de alimentare cu apa ~; de canalizare, consolidat 1i armonizat pentru intreaga 
arie a Serviciului din judetul Bistri,ta-Nasaud. 

Dupa analizarea Anexlor ata$ate la Proiect ~i discutii se trece la votarea proiectului de 
hotarare cu 9 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abfineri din totalul de 9 consilieri 
prezenp la fedinfa. 

Se t rece la discutarea problemelor diverse de pe ordinea de zi. 
Se dau citire Cererii nr. 1965 din 30.07.2021 a Domnului Cozac Andrei prin care solicita 

deschiderea unei pozitii in Regsitrul Agricol. Cererea este analizata ~i aprobata in unanimitate. 
Se cite?te Referatul nr.1990 din 28.07.2021 prin care responsabilul SVSU din cadrul primariei 

comunei Mice$tii de Campie solicita un spatiu pentru depozitarea echipamentelor ISU.Consilierii sunt 
~ acord ca echipamentele din dotarea SVSU sa fie puse in actualul birou al viceprimarului care este 

la acela$i nivel cu biroul responsabilului SVSU, viceprimarul urmand a-$i muta biroul in incaperea 
situata la parterul Primariei, dreapta. 

Nefiind alte discutii, Domnul pre?edinte al ?edintei declara inchisa $€dinta. 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 

Pre~edinte de ~edin\a 

-----~ Florin 

Secretar delegat, 
Egri-Kct.sonyi Ildiko-Eva 

~~«,,'el -verbal a fost adoptat cu 9 voturi pentru, 0 abtineri, O voturi impotriva 
•'t11'lf(ftfj>. consilieri prezenfi la 1edinta de Consiliu Local din data de 26.08.2021. 
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