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2764/19.10.2021 

PROCES-VERBAL 

Incheiat azi, cu ocazia ~edintei ordinare a Consiliului Local al comunei Mice§tii de Campie din 
data de 19.10.2021. 

$edinta a fost convocata de catre primarul comunei, domnul loan Becan prin Dispozitia 
primarului comunei Mice$tii de Campie, judetul Bistrita-Nasaud nr. 74/13.10.2021 $i Convocatorul 
inregistrat sub nr. 2713/13.10.2021, conform art.133 alin. 2 lit. a$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 $i Oltean Mihai. 
Avand in vedere pandemia de COVlD 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 Matei Vilut, pre$edintele de $edinta, da citire Oridinii de zi care curpinde urmatoarele 
proiecte de hotarari: 

1. Proiect de Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetare a bugetului comunei Mice~tii de 
Campie conform Hotararii de Guvern nr. 1088/2021 privind alocarea unei sume din fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unitati 
administrativ-teritoriale; 

In~tiator: Primarul comunei Mice$tii de Campie, Domnul Becan loan 

r' 2. Proiect de Hotarare pentru aprobarea Cererii de finantare $i a Devizului general pentru 
obiectivul de investitii ✓,Modernizare strazi rurale fn comuna Micestii de Campie, Judeful Bistr~ta -
Nasaud';· 

In~tiator: Primarul comunei Mice$tii de Campie, Domnul Becan loan 

3. Proiect de Hotarare privind aprobarea investitiei: "Cresterea eficienfei energetice $i 
gestionarea inteligenta a energiei fn cladirile pub/ice -Primaria comunei Mice$tii de Campie'' 

Initiator: Primarul comunei Mice$tii de Campie, Domnul Becan Joan 

4. Proiect de Hotarare privind aprobarea investitiei: "Cre?terea eficienfei energetice $i 
gestionarea inteligenta a energiei fn cladirile pub/ice - Gradin~ta din localitatea Mice$tii de Campie" 

· In~tiator: Primarul comunei Mice$tii de Campie, Domnul Becan loan 
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s. Proiect de Hotarare privind imputernicirea $i mandatarea inspectorilor din cadrul 
Corpului de control al A.D.I. De$euri Bistrita-Nasaud pentru constatarea contraventiilor $i aplicarea 
sanq:iunilor prevazute in Regulamentului serviciului public de salubrizare al judetului Bistrita-Nasaud 
$i in legislatia aplicabila in vigoare; 

In~tiator: ADI De?euri - Bistr~ta-Nasaud 

6. Proiect de Hotarare privind aprobarea numarului, a cuantumului burselor $Colare aferente 
semestrului I , a anului $Colar 2021-2022 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, la 
nivelul comunei Mice$tii de Campie $i a cheltuielilor de deplasare de la locul de domiciliu la locul de 
munca a cadrelor didactice $i personalului auxiliar de la $coala Gimnaziala Mice$tii de Campie; 

In~tiator: Primarul comunei Mice?tii de Campie, Domnul Becan loan 

7. Diverse. 

Pre$edintele de $edinta supune la vot Ordinea de zi care este aprobata cu 9 voturi pentru, 0 
voturi abtinere, O voturi importiva din totalul de 9 consilieri prezenti la $edinta. 

Doamna Egri-Kasonyi Ildiko-Eva, in calitate de secretar delegat temporar al comunei Mice$tii 
de Campie, prezinta in fata consilierilor Procesul-Verbal al $edintei extraordinare de Consiliu Local din 
data de 23.09.2021 care este votat de cu 7 voturi pentru,2 abtineri (Domnii Belden Nicolaie $i Matei 
Vilut care au fost absenti la $edinta extraordinara din data de 23.09.2021), 0 voturi importiva. 

Se cite$te $i Procesul-verbal al $edintei ordinare din data de 30.09.2021 care este aprobat cu 9 
voturi pentru, 0 voturi abtinere, 0 voturi importiva. 

La $edinta participa $i Doamna Scridonei Ana, in calitate de Director interimar al $colii 
Gimnaziale Mice$tii de Campie care solicita Consiliului Local sprijin financiar necesar pentru zugravitul 

.-- salilor de clasa, burse scolare, amenajarea salii de informatica $i achizitionarea unui video-proiector 
care ar fi util in perioada cursurilor on-line $i paducerea la zi a arhivei institutiei. 

Consilierii Locali iau nota de cerintele Doamnei Director, ulterior aceasta prasind Sala de 
$edinta. 

Se trece la discutarea $i dezbaterea primului Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii 
bugetare a bugetului comunei Mice~tii de Campie conform Hotararii de Guvern nr. 1088/ 2021 
privind alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in 
bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unitati administrativ-teritoriale. 

Este invitat DI. Lakatos Attila, responsabilul compartimentului contabilitate-buget-finante care 
prezinta $i detaliaza Anexa la Proeictul de hotarare $i rectificarea bugetara, dand explicatii pe titluri, 
respectiv cheltuielile existente pe salarii, intretinere, servicii. 

Se discuta $i se aproba acordarea de ajutor financiar catre: 
- $coala Gimnaziala Mice$tii de Campie - suma de 10000 + 3000 lei pt. Bursele $COlare; 

- Parohia Greco-Catolica din Visuia - suma de 10.000 lei (Cererea nr. 2704/12.10.2021) 
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- Parohia Reformata din localitatea Fantanita - 10.000 lei (Cererea nr. 2543/27.09.2021) 
- Curent iluminat public, pompe - 20.000 lei 

Domnul contabil mentioneaza ca au fost prin$i bani $i pentru efectuarea unei parcari vis-a-vis 
de cladirea Primariei comunei Mice$tii de Campie. 

Domnii consilieri Pop Grigore $i Belden Nicolaie mentioneaza 'ca cu acei bani ar trebui 
achiz~tionate scaune $i mese pt. Caminul Cultural din Mice$ti $i achizifionarea unui vodeoproiector pt 
$COala': 

Domnul Primar ia cuvantul mentionand ca s-a gandit la aceasta investitie tinand cont de faptul 
ca "anul viitor vor ti intreprinse lucrari de reabiliatare a DJ 162, mai mutt, parcarea ar infrumuse,ta 
imaginea satulul aceasta fiind poz~tionata fn centru $i pe viitor se vor achiz~tiona noi scaune $i mese 
pt. Caminul Cultural, oricum neputandu-se inchiria momentan ca urmare a interdiqii!or impuse 
pentru evitarea infectarii cu virusu/ COVJD-19': 

. Se supune la vot Proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetare a 
bugetului comunei Mice1tii de Campie conform Hotararii de Guvem nr. 1088/2021 
privind alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara la dispozifia Guvernului, 
prevazut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unitafi administrativ-teritoriale 
care este votat cu 6 voturi pentru, 3 abfineri, 0 voturi impotriva. 

Se abfin de la vot Domnii Belden Nicolaie, Pop Grigore 1i Matei Viluf. 

Se trece la discutarea punctului doi de pe ordinea de zi $i anume a "Proiectului de Hotarare 
pentru aprobarea Cererii de finantare $i a Devizului general pentru obiectivul de investitii 
,,Modernizare strazi rura!e fn comuna Micestii de Campie/ Jude,tul Bistr~ta - Nasaud'~ 

Ia cuvantul Domnul Primar mentionand ca pentru acest Proiect privind "Modernizare strazi 
rurale in comuna Micestii de Campie/ Jude,tul Bistr~ta - Nasaud" se poate cere finantatre prin 
Porgramul National de Investitii "Anghel Saligny" $i se dore$te depunerea lui la Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrarilor Publice $i Administratiei cat mai repede. Se discuta $i dezbate Proiectul de Hotarare iar 
Domnul pre1eclinte al 1et1infei supune la vot Proiectul de Hotarare privind "Modernizare 

strazi rurale in comuna Micestii de Campie, judeful Bistri,ta - Nasaud'' care este votat 9 
-----.. voturi pentru, 0 abfineri, 0 voturi impotriva. 

Se trece la discutarea punctului trei de pe ordinea de zi $i anume a Proiectului de Hotarare 
privind aprobarea investitiei: "Cresterea eficien,tei energetice $i gestionarea inteligenta a energiei fn 
cladirile pub/ice - Primaria comunei Mice$tii de Campie'~ : 

Domnul Primar ia cuvantul mentionand ca atat acest Proiect de hotarare cat $i eel imediat 
urmator de pe Ordinea de zi sunt implementate prin FondLil de Mediu $i vizeaza cre$terea eficientei 
energetice in cladirile Primariei comunei Mice$tii de Campie $i Gradinita din localitatea Mice$tii de 
Campie, cheltuielile fiind eligibile in totalitate. 

Domnul pre,edinte al feclinfei supune la vot Proiectu/ de Hotarare privind aprobarea 
investitiei: "Cresterea eficien,tei energetice $i gestionarea inteligenta a energiei fn cladirile pub/ice -
Primaria comunei Mice$tii de Campie" care este aprobat in unanimitate fi votata cu 9 voturi 
pentru, 0 abfineri, 0 voturi impotriva. 

Se trece la discutarea urmatorului Proiect de Hotarare privind aprobarea 
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investitiei: "Cre$terea eficienfei energetice $i gestionarea inteligenta a energiei in c/adirile pub/ice -
Gradin~ta din localitatea Mice$tii de Cam pie'~ 

Proiectul este supus votarii fi adoptat cu 9 voturi pentru, 0 abpneri, 0 voturi 
impotriva. 

Se trece la discutarea Proiectului de Hotarare privind imputernicirea $i mandatarea 
inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. De$euri Bistrita-Nasaud pent ru constatarea 
contraventiilor $i aplicarea sanqiunilor prevazute in Regulamentului serviciului public de salubrizare al 
judetului Bistrita-Nasaud $i in legislatia aplicabila in vigoare. 

Domnul Primar intervine, reamintind consilierilor ca $i la Proiectele anteriare ale A.D.I De$euri , 
de exemplu Hotararea Consiliul Local nr. Nr. 24/ 26.05.2021 privind aprobarea modificarii Statutului $i 
a Actului constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea integrata a 
de$eurilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud, hotararea a fost votata cu 9 voturi impotriva, o voturi 
pentru, 0 voturi abt ineri, Consiliul Local al comunei Mice$tii de Campie nefiind de acord cu aceste 
modificari. 

Proiectul de Hotarare privind imputernicirea 1i mandatarea inspectorilor din 
cadrul Corpului de control al A.D.I. De1euri Bistri,ta-Nasaud pentru constatarea 
contravenfiilor 1i aplicarea sanctiunilor prevazute in Regulamentului serviciului public de 
salubrizare al judefului Bistrita-Nasaud 1i in legislafia aplicabila in vigoare este supus 
votarii fiadoptat cu 0 voturi pentru, 0 abfineri, 9 voturi impotriva. 

Se t rece la discutarea Proiectului de Hotarare privind aprobarea numarului, a cuantumului 
burselor $C0lare aferente semestrului I, a anului $COiar 2021-2022 pentru elevii din invatamantul 
preuniversitar de stat, la nivelul comunei Mice$tii de Campie $i a cheltuielilor de deplasare de la locul 
de domiciliu la locul de munca a cadrelor didactice ~i personalului auxiliar de la $coala Gimnaziala 
Mice$tii de Campie. 

,,-- Doamna secretar prezinta consilierilor locali Adresa nr. 576/13.10.2021 din partea $colii 
Gimnaziale Mice$tii de Campie privind propunerea numarului de burse $i a cuantumurilor. 

Proiectul de Hotarare privind aprobarea numarului, a cuantumului burselor 1colare 
aferente semestrului I, a anului 1co/ar 2021-2022 pentru elevii din invatamantul 
preuniversitar de stat, la nivelul comunei Mice,tii de Campie 1i a cheltuielilor de 
deplasare de la locul de domiciliu la locul de munca a cadre/or didactice 1i personalului 
auxiliar de la $coala Gimnaziala Mice1tii de Campie este supus votarii Ii adoptat cu 9 
voturi pentru, 0 abfineri, 0 voturi impotriva. 

Se t rece la discutarea problemelor - DIVERSE - discutandu-se urmatoarele cereri : 
- Cererea nr. 2704/12.10.2021 din partea preotului cultului Greco-Catolic din Visuia prin care 

se solicita sprij in financiar pentru refecerea acoperi$Ului Capelei Greco-Catolice. Cererea a fost 
solutionata prin acordarea sumei de 10.000 lei prin Hotararea de Consil iu Local privind aprobarea 
rectificarii bugetare a bugetului comunei Mice~tii de Campie existent pe Ordinea de zi; 
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- Cererea nr. 2543/27.09.2021 din partea preotului cu ltului Reformat din localitatea Fantanita 
prin care se solicita sprijin financiar pentru reparatia Casei Parohiale. La fel, ca $i in cazul 

,,-

c!nterior, cerea a fost solutionata prin acordarea sumei de 10.000 lei prin Hotararea de Consiliu Local 
privind aprobarea rectificarii bugetare a bugetului comunei Mice~tii de Campie existent pe Ordinea 
de zi; 

- Se cite$te cererea nr. 2708/13.10.2021 din partea Doamnei Buzan Marcela care solicita 
ajutor financiar pentru refacerea acoperi$ului case, izolarea !?i tencuirea unei camere. Doamna Egri
Kasonyi Ildiko-EVA, in calitate de responsabila pe compartimentul asistenta sociala aduce la 
cuno$tiinta consilierilor faptul ca Doamna Buzan Maria traie~e doar din pensia de handicap accentuat 
in valo_are de 375 lei !?i munc~ ocazionala. 

Consililierii decid ca cererea sa fie rediscutata la o ulterioara $edinta avand ca obiect 
rectificarea bugetara $i in functie de posibilitatile existente se va decide la momentul respectiv. 

Ia cuvantul Domnul viceprimar aducand in discutie faptul ca ar trebui adus un autogreder 
eel putin pentru drumurile mai importante. 

DI. Matei Vilut readuce in discutie ideea de a se pune piatra pe drumul Catunului Fantanita. 
Nefiind alte discu~ii, Domnul pre$edinte al $edintei declara inchisa $edinta. 
Drept pentru care s-a incheiat preze I roces-verbal. 

Pre$edinte d9t-.~inta 
Matei Vilut\\ 
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secretar delegat, 
Egri-Kasonyi IJ~iko-Eva 

Prezentul proces-!Jbal a lost adoptat cu _!J_ voturi pentru, _l2_abfineri, .!{)_ voturi 
fmpotriva din totalul de consi/ieri prezenfi in fedinta de consiliu local din data de 26.11.2021. 
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