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PROCES VERBAL 

Incheiat azi 10.09.2020, cu ocazia ~edintei extraordinare a Consiliului Local al comunei 
Mice~tii de Campie, din data de 10.09.2020. 

$edinta a fost convocata de catre primarul Comunei, domnul loan Becan prin 
convocatorul inregistrat sub nr. 2319/10.09.2020, 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 6 consilieri, respectiv 
Bocskai Andrei, Dreptate Florin, Oltean Mihai, Pop Maria, Rus loan, Rus Nelu-Stanel. 

Avand in vedere pandemia de COVID 19 $i recomandarile medicale, prezenta $edinta se 
tine cu persoanele distantate la 1,5 m - 2 m unul fata de celalalt, $i purtand obligatoriu 
ma~i $i manu$i de protectie. 
Participa de drept la ~edinta DI. primar Becan loan $i Mihai Bogdan in calitate de secretar 
general al comunei Mice~tii de Campie. 

Avand in vedere ca mandatul fostului pre$edinte de $edinta a expirat la 
sfar$itul lunii iulie, este ales pre$edinte de $edinta di. Consilier Oltean Mihai cu 5 
voturi pentru $i o abtinere(Oltean Mihai)(HCL nr. 42/10.09.2020). 

In continuare pre$edintele de $edinta, DI. Oltean Mihai da citire ordinii de zi: 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii executiei bugetare a 

Primariei comunei Mice$tii de Campie pe trimestrul II anul 2020. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea redifidirii bugetare a bugetului comunei 

Mia:?:$tii de Campie in luna septembrie, anul 2020. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea ex~ grupului sanitar la "Camin Cultural 
Mi~i de Campie" pe etape. 

4. Diverse. 
Se supune la vot $i se aproba in unanimitate acesta ordine de zi, cu 6 voturi 

pentru. Se cite$te $i se aproba Procesul verbal al $edintei din 31.07.2020 

Lin continuare domnul pre~edinte de sedinta DI. Consilier Oltean Mihai da citire 
proiectelor de hotare, rand pe rand ~i sunt supuse la vot fiind a probate astfel: 
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Nr. Nr. Denumire HCL Nr. consilieri care au votat 

crt. HCL Pentru impotriva s-au abtinut 

1 42 Proiect de hotarare 5 0 1 

2 

3 

4 

43 

privind 
pre~edintelui 

~edinta. 

alegerea 
de 

Proiect de hotarare 
privind 
bugetara 

rectificare 

pe 
septembrie 2020. 

5 0 1 

Observatii DI. consilier Bocskai Andrei a cerut ca di. Attila Lakatos sa 

44 

Observatii 

45 

prezinte detaliat anexa contabila. 
Proiect de hotarare 5 I 
privind aprobarea 
incheierii executiei 
bugetare a Primariei 
comunei Mice~tii de 
Campie pe trimestrul II. 

I 
I 

i 

0 1 

DI. consilier Bocskai Andrei a cerut ca di. Attila Lakatos sa 
prezinte detaliat anexa contabila. De asemenea s-a cerut 
sa se arate situatia repararii drumurilor comunale, ale 
Caminului din Mice$ti. DI. Primar prezinta detaliat situatia 
drumurilor comunale.Rus Nelu Stanel considera ca trebuie 

dati $i bani pentru consolidare $coala din Fantanita.DI. 
Bocskai Andrei este de acord cu aceasta solicitare. DI Attila 
Lakatos prezinta detaliat pe categorii de venituri $i 
cheltuieli executia bugetara. 
Proiect de hotara re S 
privind aprobarea execupei 
grupului sanitar la "Camin 
Cultural M~i de c:ampie", 
pe etape de luaari, mnform 
Anexeinr.1 

2 

0 1 
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I 

I 
Diverse 

I. Dna. Suto-Nagy Ana, cu domiciliul in I solicita 
aprobarea unui ajutor in lemne. Se stabile~te cu 6 voturi pentru 
ca in raspunsul la cererea nr. 2329/09.09.2020 se transmite 
Dnei. Suto-Nagy, ca doar in luna octombrie dupa centralizarea 
tuturor cererilor de ajutor ~i dupa comunicarea de catre Romsilva 
a disponibilului de lemn se va putea da un raspuns clar cu privire 
la ajutorul solicitat. 

II. Se prezinta de catre Pre~edintele de ~edinta consilier Oltean 
Mihai adresa Prefecturii 1ID17420/09.09.2020. 
Se prezinta $i adresa transmisa catre Institutia Prefectului 
judetul Bistrita - Nasaud cu nr. 2279/03.09.2020. 
Consilierii decid cu 6 voturi urmatoarele: 
❖ Se va anula HCL nr. 20/ 12.03.2020, urmand a fi adoptat alt 

proiect de hotarare cu respectarea prevederilor din Codul 
Administrativ cu privire la organizarea licitatiei privind 
terenurile agricole ale UAT MICE$TII DE CAMPIE, de catre 
noul consiliu. 

❖ Se va explica in scris IPBN de ce nu s-a mers in continuare 
cu proiectul de licitatie. 

❖ Se va explica importanta pentru comuna a HCL 9/2019, 
24/2020,31/2020. 

❖ Se va explica de ce execulia bugetara pe anul 2019 a fost 
aprobata la 13.05.2020 $i nu in aprilie. 

❖ Raspunsul va fi redactat de catre secretarul general ,i va fi 
semnat de catre Pre~edintele de ~edinta $i de secretar cu 
respectarea punctelor hotarate mai sus $i va fi prezentat !Ji 
consilierilor. 

Domnul 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 
Tnchise lucrarile $edintei Consiliului Local.Drept pentru care s-a 1ncheiat prezentul proces 
verbal. 

~ 
Pre$edinte-de n)a 

Consilier OL1i'AN~IHAI 
I 
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Secretar general 

Mihai Bogdan 




