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PROCES VERBAL 

Incheiat azi 29.01.202, cu ocazia ~edintei ordinare a Consiliului Local al comunei 
Mice~tii de Campie, din data de 29.01.2020. 

Sedinta a fost convocata de catre primarul Comunei, domnul loan Becan prin 
convocatorul 1nregistrat sub nr. 163/22.01.2020, 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 8 consilieri, respectiv 
Bendean Dumitru, Bocskai Andrei, Dreptate Florin,Maier Gheorghe, Matei Vilut, Oltean Mihai, 
Rus loan, Rus Nelu-Stanel, un consilier fiind demisionar(Pop Zaharie). 
Participa de drept la ~edinta Mihai Bogdan 1n calitate de secretar general al comunei Mice~tii 
de Campie. 
- In continuare pre$edintele de $edinta da citire ordinii de zi, dar arata ca aceasta 

necesita modificari, respectiv va avea urmatoarea structura : 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a 
indicatorilor tehnico-economici, a cofinantarii proiectului "Proiect regional 
de dezvoltare a infrastructurii de apa ~i apa uzata din judetul 
BistritaNasaud" finantat prin POIM 2014-2020 si a Planului anual de 
evolutie a tarifelor la apa ~i canalizare in perioada 2018-2025 si 
mandatarea speciala a reprezentantului Consiliul local Mice~ii de Campie 
sa voteze si sa semneze in Adunarea Generala a Asociatilor Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de 
Canalizare in judetul Bistrita-Nasaudadoptarea Hotararii privind 
aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici 
pentru proiectul "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si 
apa uzata din judetulBistrita-Nasaud" finantat prin Programul Operational 

,,--._ Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014/2020 si a Planului anual de evolutie a 
tarifelor / strategia tarifara si sa semneze actul aditional pentru 
includerea Planului anual de evolutie a tarifelor in Contractul de Delegare 
a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in 
judetul Bistrita-Nasaud nr.3/17.09.2008. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de instituire §i 
administrare a taxei speciale de salubrizare in Comuna MICESTII DE 
CAMPIE ~i instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020. 

3. Proied: de hotarare privind ad:ivitatatea asistentilor personali ai persoanelor aJ 

handicap grav din Gldrul Primariei mmunei M~i de Cimpie pe semestrul D al 
anului 2019. 
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4. Proiect de hotarare privincl ''Lista de partizi e.xploatare penbu anul 2020 - a Primariei 

Comunei M~i de Campie", ''Pf'e!urile de referin'3 pet mu anul 2020'' ~ modului de 
valorificare a partizilor ("in regie proprie" sau "pe pidor''). 

s. Proiectde hotarare privincl validare mandat consilier. 
6. Proied: de hotarare privincl alegerea pre§edintelui de §edin~ al Consiliului 

Local al comunei Mice3tii de Campie pe o perioada de 3 luni de zile. 
7. Diverse. 
Dupa lamuriri cerute de consilieri se supune la vot §i se aproba 7n unanimitate acesta 

ordine de zi. 
1.In continuare domnul pre§edinte de sedinta DI. Consilier Oltean Mihai da citire 

proiectelor de hotare, rand pe rand §i sunt supuse la vot fiind aprobate astfel: 

)Jr. 
L. 

1 

Nr. 
HCL 

5 

Denumire HCL 

Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului 
de fezabilitate, a indicatorilor tehnico -
economici, a cofinantarii proiectului "Proiect 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apa $i 
apa uzata din judetul BistritaNasaud" finantat 
prin POIM 2014-2020 si a Planului anual de 
evolutie a tarifelor la apa $i canalizare in 
perioada 2018-2025 si mandatarea speciala a 
reprezentantului Consiliul local Mice$tii de 
Campie sa voteze si sa semneze in Adunarea 
Generala a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare 
cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita
Nasaud adoptarea Hotararii privind aprobarea 
Studiului de fezabilitate si a indicatorilor 
tehnico-economici pent ru proiectul "Proiect 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si 
apa uzata din judetul Bistrita-Nasaud" finantat 
prin Programul Operational Infrastructura Mare 
(P.0.1.M.) 2014/2020 si a Planului anual de 
evolutie a tarifelor / strategia tarifara si sa 
sernneze ac.tul aditional pentru includerea 
Planului anual de evolutie a tarifelor in 

.__ _ __.__ ____ ~ C_o_nt_r_act_ u_l _d_e_ D_e_le_!g_are a gestiunii serviciilor 
2 

Nr. consilieri care au 
votat 

Pentru 

8 

1mpo 
triva 

0 

s-au 1 

abtinut ' 
0 I 
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2 6 

3 7 

NOTA: 

4 8 

5 9 

6 10 

NOTA: 

publice de alimentare cu apa si de canalizare in 
judetul Bistrita-Nasaud nr.3/17.09.2008. 

Proiect de hotarare privind aprobarea 
Regulamentului de instituire ~i administrare a 
taxei speciale de salubrizare in Comuna 
MICE$TII DE CAMPIE ~i instituirea taxei 
speciale de salubrizare pentru anul 2020. 

8 0 0 

Comisia pentru activitati economico - financiare, amenajarea teritoriului ~i 
urbanism, administrarea domeniului public ~i privat al comunei Mice~tii de I 
Campie, Domnii consilieri Oltean Mihai Bendean Dumitru $i Bocskai Andrei 
prezinta raportul privind discutiile avute cu DI. Primar Becan loan, $ef ' 
birou contabil - financiar Attila Lakatos, $ef birou Taxe $i Impozite 1 

Stupinean Maria, secretar Mihai Bogdan privind stabilirea cuantumului I 
taxei, ajugandu-se in final la varianta ca fiecare persoana fizica va plati 1 

4,5 lei/luna iar Primaria va acoperi diferenta de 2Iei/luna/persoana fizica. 1 

Proiect de hotarare privind actMratatm asistEnplor 8 0 0 
persJrali ai perroanelor ru handicap grav din radrul 
Primariei comunei Micejtii de C.ampie pe sernestrul II al 
anului 2019. , 
Raportul este prezentat de Responsabilul Compartimentului de asistenta 
sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mice$tii J 

de Campie, Ona. Egri-Kasonyi Ildiko-Eva. Se cer lamuriri de catre domnii 
consilieri Bendean Dumitru ~i Dreptate Florin $i ace$tia se declara I 
multumiti de explicatiile primite de la responsabil. Se trece la vot $i se I 
voteaza pentru cu 8 voturi. -l 
Proiect de hotarare privind aprobarea 'Usta de 8 o o 
partizj exploatare pentru anul 2020 - a Primariei 
Comunei Mic~ii de C.ampie", "Prep..Jrile de referinta 
pentru anul 2020" $i modului de valorfficare a partizilor 
('7n regie I.JI UIJI it::" sau "pe pidor''). 
Proiect de hotarare privind validare consilier 8 
local. 
Proiect de hotarare privind alegerea 8 

pre~edintelui de ~edinta al Consiliului local al 
comunei Mice~tii de Campie pe o perioada de 3 

luni de zile 

Se cer de catre consiiierii: 
3 

0 0 

0 0 

I 

I 
I 
l 
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- Dreptate Florin, 
- Rus Nelu-Stanel, 

lamuriri pe ce perioada va fi ales ca ?i pre~edinte de ~edinta DI. consilier 
Matei Vilut. 
Se raspunde de catre secretar ca este vorba de lunile februarie, martie, , 
aprilie 2020, cauzata de prelungirea mandatului Dlui. Oltean Mihai, 
determinata de problemele medicale ale Dlui. Matei Vilut ~i demisia Dlui. 1 

Pop Zaharie. I 
DIVERSE ❖ Se prezinta cererea dlui Fori~ Francisc de O 8 0 : 

inchiriere a spatiului denumit "garaj" pe o 
durata de 20 de ani. Cererea este I 
respinsa de consilieri cu 8 voturi 
impotriva. 

❖ Se cere expres de catre consilierii Maier 8 Q O 
Gheorghe ~i Rus Nelu Stanel, ca 
padurarul sa fie in~tiintat sa treara pe la 
sediul primariei sa 7n$tiinteze cand 7ncepe 
exploatarea partidei. 

\ 

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 inchise 
lucrarile $edintei Consiliului Local. 

,-. 
I 

Drept pentru cares-a incheiat prezentul proces verbal. 

Pr 
; 

l,_,,, , 

Co . r. C~~jl 

4 

Secretar general 

Mi,ai Bogdan 
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