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PROCES-VERBAL 

II 

Incheiat azi, cu ocazia ~edintei ordinare a Consiliului Local al comunei Mice~tii de Campie din 
data de 26.08.2021. 

Sedinta a fost convocata de catre primarul Comunei, domnul loan Becan prin Dispozitia de 
Primar nr.55/19.08.2021 $i Convocatorul inregistrat sub nr.2132/19.08.2021 art.133 alin. 2 lit. a$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 
,,. Bendean Dumitru, Bocskai Andrei, Dreptate Florin, Matei Vilut, Pop Grigore, Rus loan, Rus Nelu

Stanel, Beldean Nicolaie, Oltean Mihai. 
Avand in vedere pandemia de COVlD 19 $i recomandarile medicale, prezenta $edinta se tine 

purtand obligatoriu ma$ti de proteqie. 
Participa de drept la ~edinta DI. primar Becan loan $i Doamna Egri-Kasonyi Ildiko-Eva in 

calitate de secretar delegat temporar al comunei Mice~ii 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 ordinare din data de 30.07.2021 care este aprobat cu 9 voturi pentru, 0 voturi 
impotriva, 0 voturi abtinere din totalul de 9 consilieri prezenti la $edinta. 

Se supune la vot Ordinea de zi care este votata cu 9 voturi pentru, 0_voturi impotriva, o voturi 
abtinere din totalul de 9 consilieri prezenti la $edinta. 

Se da citire primului Proiectului de Hotarire privind aprobarea incheierii executiei 
bugetare al Primariei comunei Mice5tii de Campie pe trimestrul II, anul 2021; 

Pentru o situatie mai detaliata este invitat Domnul Lakatos Attila, responsabil in cadrul 
compartimentului contabilitate-buget-finante. 

,..-..,, Dupa expunerea $i detalierea Anexei la Proiectul de Hotarare acesta este supus la vat 
acesta votandu-se cu 9 voturi pentru, O voturi impotriva, O voturi abtinere din totalu/ de 
9 consilieri prezenfi la 1edin!4. 

Se da citire celului de-al doilea Proiect de hotarare privind modificarea componentei 
parcului auto, a cotei de combustibil pentru utilajele, autoutilitarele, autoturismele 1i 
alte bunuri mobile proprietatea Comunei Micestii de Campie, judetul Bistri,ta - Nasaud Ii 
aprobarea normative/or de cheltuieli pentru actiunile de protocol organizate la nive/ul 
Primariei comunei Mice,tii de Campie; 

Au lac discutii intre consilieri cu privirea la cotele de combustibil pentru utilajele, 
autoutilitarele, autoturismele $i alte bunuri mobile proprietatea Comunei Micestii de Campie, judetul 
Bistrita - Nasaud $i aprobarea normativelor de cheltuieli pentru actiunile de protocol organizate la 
nivelul Primariei comunei Mice$tii de Campiela acestea stabilindu-se conform Anexelor nr. 01 $i nr. 02 · 
, parti integrante la Proiectul de Hotarare. 

Proiectul de Hotarare acesta este supus la vat acesta votandu-se cu 9 voturi pentru, O 
voturi impotriva, O voturi abtinere din totalul de 9 consilieri prezenti la 1et1inta. 
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Se da citire celului de-al treilea Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Local anual de 
lucrari pentru persoanele care au savar~it infraqiuni, ce var presta munca nerenumerata in folosul 
comunitatii ca obligatie stabilita de catre instanta de judecata; 

Se discuta asupra acestui aspect, a posibilitatii efectuarii muncii nerenumerate in folosul 
comunitatii, consilierii mentionand "ca exista mult velum de munca de efectuat la nivelul comunei" . 

Proiectul de hotarare este supus la vot acesta votandu-se cu 9 voturi pentru, O 
voturi impotriva, 0 voturi abfinere din totalul de 9 consilieri prezenti la 1edinfa. 

Se trece la discutarea celui de-al patrulea Proiect de Hotarare privind revocarea Hotararii de 
Consiliu Local nr. 29 din 30.06.2021 privind insu$irea documentat iei tehnice cadastrale pentru 
efectuarea demersurilor de actualizare a datelor in vederea inscrierii in Cartea Funciara a unui imobil 

- apartinand domeniului privat al comunei Mice!;itii de Campie. 
Se da citire Plangerii din partea Institutiei Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud, avand loc 

discutii asupra importantei inceperii construqiei capelelor la nivelul comunei, Domnul Bendean 
Dumitru mentionand "a se da drumul la constuirea capelei, acolo unde exista deja toata 
documentatia intocmita". 

Proiectul de hot:arare este supus la vot a-cesta votandu-se cu 9 voturi pentru, O 
voturi impotriva, 0 voturi abfinere din totalul de 9 consilieri prezenti la 1edinfa. 

Se trece la discutarea celui de-al cincilea Proiect de Hotarare pentru modificarea Anexei la 
H.C.L.32 din 30.06.2021 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 comlsiilor de speclalitate, initiatroul proiectului fiind 
Domnul Belden Nicolaie - consilier local. 

Referitor la prezentul proiect, domnul Belden Nicolaie, face referire la Plangerea din partea Institutiei 
Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud cu privire la luarea de masuri 7n vederea modificarii Hotararii Consiliului 
Local al comunei Mice$lii de campie nr. 32/30.06.2021. Proiectul este discutat $i supus votarii, vot:andu-se 
cu 8 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 1 voturi abtinere (Domnul Rus Ioan} din totalul de 
9 consilieri prezenti la 1edinf;1. 

~ Se trece la discutarea problemelor diverse de pe ordinea de zi. 
Se inscrie la cuvant Domnul Rus-Nelu Stanel care ridica intrebarea de ce se face o fantana in 

locul numit Ulita Rece din Fantanita ? 
Domnul viceprimar ii raspunde ca este nevoie de ea. 
Domnul primar, intervine, mentionand ca aceasta se face ca urmare a solicitarilor persoanelor 

din satul Fantanita. 
Se inscrie la cuvant Domnul Belden Nicolaie care cere o situatie apura aspectului existent in 

$COii (stoc lemne, zugravit) ca urmare a faptului ca urmeaza inceperea anului $Colar 2021-2022. Mai 
mult, dansul afirma ca in urmatoarele zile, "se va deplasa in unitatile de invatamant pentru 
constatarea situatiei de fapt". 

· Se inscrie la cuvant Domnul viceprimar care ridica problema capelelor cerand Domnul primar a 
urgenta demersurile pentru inceperea construqiei acestora acolo unde exista deja toata 
documentatia intocmita, de exemplu: "la Mice!;iti unde aceasta exista deja. 

Domnul Dreptate Florin intervine, mentionand ca "lucrarile ar trebui incepute toate odata". 
Domnul Belden Nicolaie intervine mentionand ca "ar trebui facute mai multe pentru oamenii in 

viata". 
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Se inscrie la cuvand Domnul Pop Grigore care subliniaza cateva aspecte cum ar fi urmatoarele: 
- la intocmirea unui plan de situatie pentru diferite lucrari la nivelul comunei $i sa se dea de 

lucru Domnului de pe buldoexcavator .. 
- necesitatea decolmatarii paraului din centrul satului 
- daca exista vreun pod a se monta in dreptul casei Domnului Gyuri care vine pana la 

Circumscriptia veterinara; 
-sa se decolmateze ~antul din locul numit "Pe Dos", de la Radu Suzan in jos; 
- facuta o situatie $i identificate diverse probleme legate de executia canalizarii, deoarece 

exista persoane care au diverse probleme, printre care si dansul; 
Se inscrie la cuvant Domnul Matei Vilut care ridica problema vanzatorilor ambulanti ce 

tranziteaza comuna $i nu platesc nici o taxa, ace$lia neprezentandu-se la Primarie pentru a o solicita. 
--- Nefiind alte discutii, Domnul pre$edinte al ~edintel declar~ inchisa ~edinta. 

Drept pentru cares-a incheiat prezentul proces-verbal. 

Pre~inte de fedintii 
Dreptate Florin 

Secretar delegat, 
Egri-Kasonyi IldiJ<o-Eva 

Prezentul proces-verbal a fost adoptat cu _J_ voturi pentru, _j)_ abpneri, V votur/ 
impotrivii din totalul de .}j_consilieri prezenJi la ,edinfa de Consl/iu Local. 
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