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COMUNA MICE$TII DE CAMPIE CONSIUUL LOCAL 

JUDETUL BISTRIJA-NASAUD 

J~/30.09.2021 

PROCES-VERBAL 

Incheiat azi, cu ocazia $edintei ordinare a Consiliului Local al comunei Mice$tii de Campie din 
data de 30.09.2021. 

$edinta a fost convocata de catre primarul Comunei, domnul loan Becan prin Dispozitia de 
Primar nr.71/24.09.2021 $i Convocatorul inregistrat sub nr.2515/23.09.2021.art.133 alin. 2 lit. a$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 prezent i, respectiv 
rlendean Dumitru, Bocskai Andrei, Dreptate Florin, Matei Vilut, Pop Grigore, Rus loan, Rus Nelu
Stanel, 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 26.08.2021 care este aprobat cu 9 voturi pentru, 0 voturi 
impotriva, 0 voturi abtinere din totalul de 9 consilieri prezenti la $edinta. 

Se cite$te $i Procesul-Verbal al $edintei ordinare din data de 30.08.2021 care este aprobat cu 9 
voturi pentru, O voturi impotriva, 0 voturi abtineri din totalul de consilieri prezenti la $edinta. 

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

Seda citire Proiectului de Hotarare privind ap,obaJea ,a;ti.ia'i,i bugetarea bugetului 
....._ aJ111111ei Mirefliidet:ampie peanu/ 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 vot 
acesta votandu-se cu 9 voturi pentru, D voturi impotriva, D voturi abfinere din totalul de 
9 consilieri prezenti la 1edinfa. 

Seda citire celului de-al doi/ea Proiect de hot:arare privind aprobarea incheierii 
Actului Aditional la Contractul de lucrari pentru obiectivul de investitii "Retea publica de 
canalizarea ape/or uzate 1i menajere fi staf ie de epurare in comuna Mice1tii de Campie, 
judetul Bistrita-Nasaud'; conform Ordonantei de Guvern nr.15/ 2021 privind 
reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. 

Se cite$te $i Adresa nr. 104487 /01.09.2021 primita din partea Ministreului Dezvoltarii, 
Lucrarilor Publice $i Administratiei prin care se prezinta procedura de depunere a documentelor 
necesare pentru ajustarea preturilor pentru it'lvestitiile implementate prin Programul PNDL 1 $i PNDL 
2, in derulare. La nivelul UAT MlCE$Tll DE CAMPlE, fiind in derulare doua proiecte $i anume eel cu 
numarul 02 $i nr. 03 de de pe Ordinea de zi. 
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Proiectul de hotarare este supus la vot acesta vot:andu-se cu 9 voturi pentru, O 

voturi impotriva, 0 voturi abfinere din totalul de 9 consilieri prezenfi la fedinfa. 
Se da citire celului de-al t reilea Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Adifional 

la Contractul de lucrari pentru obiectivul de investifii "Modernizare drum comunal DC21fi 
strazi in comuna Mice,tii de Campie, judeful Bistri,ta-Nasaud" conform Ordonantei de 
Guvern nr.15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. 

Domnul Primar intervine, motivand ca este practic aceea$i situatie ca $i la Proiectul de 
Hotarare nr. 02 de pe ordinea de zi, doar ca pentru alta investitie $i anume pentru "Modernizare 
drum comunal DC2 l?i strazi fn comuna Mice?tii de Cam pie, Judefu/ Bistrifa-Nasaud': 

Proiectu/ de hotarare este supus la vot acesta vot:andu-se cu 9 voturi pentru, 0 
voturi impotriva, 0 voturi abfinere din totalul de 9 consilieri prezenti la fedinfa. 

Se trece la discutarea celui de-al patrulea Proiect de Hotarare privind aprobarea 
modificarii Organigramei 5i a Statului de funqii al aparatului de specialitate al primarului 
Comunei Mice,tii de Campie. 

La acest Proiect de Hotarare, Doamna Egri-Kasonyi Ildiko prezinta situatia, explicand ca 
Poiectul vizeaza modificarea Organigramei $i a Statului de Functii al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Mice$tii de Campie, deoarece au fast incetate raporturile de munca pentru DI. Rus 
Ghiorghe, pe Comaprtimentul Registru Agricol, ca urmare a pensionarii acestuia $i a fast angajata o 
persoana, ca $i muncitor calificat, la compartimentul deservire personal. 

Proiectul de hotarare este supus la vot acesta votandu-se cu 9 voturi pentru, 0 
voturi impotriva, O voturi abpnere din tota/ul de 9 consilieri prezen/i la 1edinf4. 

Se trece la discutarea celui de-al cincilea Proiect de Hotarare privind insuJirea 
modificarii prin Act Aditional la Contractul de Concesiune nr. 1665/07.06.2021 pentru 
suprafefele de pajifti aflate in domeniul public al comunei Mice,tii de Campie; 

La acest Proiect de Hotarare, Doamna Egri-Kasonyi Ildiko-Eva cite$te cererea nr. 
2488/22.09.2021 a Doamnei Marginean Berta, care se adreseaza Primariei pentru a fi ajutata cu 
privire la contractul de concesiune existent intre Primarie $i DI. Marginean Nicolae a carui deces a 

-----c;urvenit la data de 19.09.2021 prin incheierea unui Act Aditional la Contractul de concesiune. · 
Proiectul de hotarare este supus la vot acesta vot:andu-se cu 9 voturi pentru, 0 

voturi impotriva, 0 voturi abfinere din totalul de 9 consilieri prezen/i la 1edinf4. 
Se trece la discutarea celui de-al ,aselea Proiect de Hotarare privind a/egerea 

pre5edintelui de ,edinta al Consiliului local al comunei Mice,tii de Campie. 
Au lac discutii intre consilieri ace$tia nominalizandu-1 pe DI. Matei Vilut pentru a conduce 

$edintele de Consiliu Local pe o perioada de 3 luni de zile, respectiv octombrie, noiembrie $i 
decembrie 2021. 

Proiectul de hotarare este supus la vot acesta vot:andu-se cu 9 voturi pentru, O 
voturi impotriva, 0 voturi abfinere din totalul de 9 consilieri prezenfi la fedinfa. 

Se t rece la discutarea problemelor diverse de pe ordinea de zi. 
Se cite$te Adresa nr. 447/08.09.2021 din partea $colii Gimnaziale Mice$tii de Campie prin care 

se solicita desemnarea unui reprezentant in Consiliul de Administratie a $colii. · 
Consilerii decid $i se voteaza in unanimitate cu 9 voturi pentru, 0 voturi impotriva $i O abt ineri, 

ca acesata persoana sa fie DI. Belden Nicolaie. 
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Ia cuvantul Domnul Primar care ridica o problema sociala existenta la nivelul satului Visuia $i 
anumea aceea a situatiei Doamnei Suciu Victoria care este Fara apaftinatori $i rudenii, sau chiar daca 
are nepoti in Bistrita ace$tia nu doresc sa $tie de dansa nimic. Aceasta persoana neavand o locuinta 
proprie (a avut casa doar ca nu s-a preocupat de intretinerea ei $i locuinta is-a surpat), traie$te intr
o camera in cladirea grajdiului din satul Visuia in conditii mizerabile. S-au facut multiple vizite din 
partea Primariei $i a reprezentantului compartimentului de asistenta sociala (D-na Egri-Kasonyi 
Ildiko), Doamna Suciu refuzAand verba l orice, intentie din partea Primariei de a fi dusa intr-un centru 
pentru persoane varstnice. In timpul derularii programului POAD, cu produse de igiena sau al imente, 
aceasta Doamna, la vazul personalului din Primarie afirma 'cfegeaba ap venit, nu merg niciunde, la 
nici un azil de batrani'~ 

In vederea ajutorarii acesteia $i tinand cont ca se apropie sezonul rece, Domnul Primar 
propune a se amenaja centrul de colectare a laptelui din centrul satului Visuia $i creearea de conditii 
de locuit pentru Doamna Suciu Victoria ulterior, acest spatiu, putand fi folosit $i pentru persoanele 
asupra carora s-a pus interdiq:ie ca urmare a vioelntei domestice $i carora Consiliul Local $i Primaria 
trebuie sa le puna la dispozitie un spatiu de locuit daca ace$tia nu au. 

Domnii consilieri considera ca nu este o idee prea buna, Centrul de colectare a laptelui fiind 
pozitionat in centrul satului iar Doamna Suciu Victoria nu ar avea grija de intretinerea acestuia. 

Intervine Domnul Belden Nicolaie care este de ideea de a se achizitiona un container modular 
pentru aceasta persoana. 

Consilerii decid a se verifica pretul unui container modular $i eventual a se relua discutiile, 
pentru a vedea daca sunt sau nu bani in buget. 

Ia cuvantu l Domnul Pop Grigore care intreaba despre situatia existenta cu privire la intabularile 
prin Cadastrarea Generala. 

Domnul Primar ii da explcatii cu privire la sectoarele ce s-au facut pe Mice$tii de Campie restul 
fiind o finalizare a sectoarelor din anul 2020. 

Ia cuvantu l Domnul Matei Vilut care ridica problema drumului din dreptul "lui Toderuc" unde 
I"""'- nu se poate circula cu ma$ina. 

Domnul Primar $i Viceprimar considera necesara interventia buldoexcavatorului care va merge 
sa rezolve aceea problema. 

Ia cuvantul Domnul Belden Nicolaie care intreaba: "Cand se vor duce lemne la $coala ?" 
Domnu viceprimar ii raspunde "ca urmeaza sa fie duse cat mai repede posibil'~ 
Nefiind alte discutii, Domnul pre!jedinte al $€dintei declara inchisa ~edinta. 
Drept pentru care s-a incheiat pre .,.. aces-verbal. 

.flf~~ ~"1NS Secretarde,l~at, Pre§edinte de ~inia 
Dreptate Florin 1 • * Egri-Kasonyi tldlko-Eva 
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Prezentul proces-verbal a fost adop 
0

..:::....:_ voturi pentru, ~ abfineri, D voturi 
impotriva din totalul de _:}_consilieri prezenti la Jedinta de Consiliu Local din data de 
19.10.2021. 
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