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PROCES~VERBAL 

Incheiat azi, cu ocazia §edintei de indata a Consiliului Local al comunei Mice§tii de Campie din data de 
19.11.2021. 

$edinta a fost convocata de catre primarul comunei, domnul loan Becan prin Dispozitia primarului 
comunei Mice$tii de Campie, judetul Bistrita-Nasaud nr. 77/18.11.2021 $i Convocatorul inregistrat sub nr. 
3057/18.11.2021, conform art.133 alin. 2 lit. a$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 8 consilieri prezent i, respectiv Bendean 
'C)umitru, Bocskai Andrei, Dreptate Florin, Matei Vilut, Pop Grigore, Rus l oan, Rus Nelu-Stanel, Oltean Mihai. 

Este absent DI. Belden Nicolaie care a fost contactat telefonic de cat re Doamna secretara, care i-a 
explicat faptul ca s-a stabilit intalnirea pentru aceasta $edinta de indata ca urmare a faptului ca procedura de 
votare la sedinta anterioara a fost prin vot deschis $i nu prin vot secret, proiectul de hotarare fiind acela$i. 
Domnul Belden Nicolaie cere Doamnei secretare a transmite consilierilor faptul ca, in cazul in care va fi 
nominalizat tot dansul $i votat prin vot secret, el este de acord de a face parte din Consiliul de Administratie a 
$colii Gimnaziale Mice$tii de Campie $i in Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului 
pentru ocuparea functii lor de director/ director adj unct in unitatile de invatamant preuniversitar din judetul 
Bistrita-Nasaud $i din pacate nu poate fi prezent la $edinta de indata, fiind la serviciu. 

Avand in vedere pandemia de COVID 19 $i recomandarile medicale, pentru o mai buna distantare, 
prezenta $edinta se tine in incinta Caminului Cultural Mice$tii de Campie, purtand-se obligatoriu ma$ti de 
proteqie. 

Participa de drept la §edinta DI. primar Becan l oan $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 $edinta da citire Oridinii de zi care curpinde urmatoarele proiecte 
de hotarare: 
~ 1.Proiect de Hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Mice$tii de Campie nr . 

. , 9/10.11.2021 pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Mice$tii de Campie in Consiliul 
de Administratie al $colii Gimnaziale Mice$tii de Campie $i in Comisia de evaluare a probei de interviu din 
cadrul concursului pent ru ocuparea funqiilor de director / director adjunct in unitatile de invatamant 
preuniversitar din judetul Bist rita-Nasaud; 

Jni,tiator: Primarul comunei Mice?tii de Campie, Domnu/ Becan Joan 

2.Proiect de Hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Mice$tii de 
Campie in Consiliul de Administ ratie al $colii Gimnazia.le Mice$tii de Campie $i in Comisia de evaluare a probei 
de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funqiilor de director/ director adjunct in unitatile de 
invatamant preuniversitar din judetul Bistrita-Nasaud; 
Initiator: Primarul comunei Mice?tii de Campie, Domnul Becan Joan 

3.Diverse. 

Domnul Matei Vilut, pre$edintele de $edinta, supune la vot Ordinea de zi care este aprobata cu 8 voturi 
pentru, 0 voturi abtinere, 0 voturi importiva din totalul de 8 consilieri prezenti la $edinta. 
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Doamna Egri-Kasonyi Ildiko-Eva, in calitate de secretar delegat temporar al comunei Mice!,;tii 
de Campie, cere Domnului pre~edinte al $edintei, dreptul de a lua cuvantul, explicand ca, procedura de votare 
la $edinta anterioara, trebuia sa se faca prin vot secret $i prin urmare, se propune revocarea Hotararii 
anterioare (nr.59/10.11.2021) $i adoptarea unei noi hotarari, cu respectarea provedurii de vot, prin vat secret. 

Domnul pre$edinte de $edinta incepe a da citire primului Proiect de hotarare privind revocarea 
Hotararii Consiliului Local al comunei Mice$tii de Campie nr. 59/10.11.2021 pentru desemnarea 
reprezentantului Consiliului Local al comunei Mice$tii de Carn pie in Consiliul de Administratie al $colii 
Gimnaziale Mice$tii de Campie $i in Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru 
ocuparea funqiilor de director / director adjunct in unitatile de invatamant preuniversitar din judetul Bistrita
Nasaud; 

Proiectul este supus la vot acesta fiind votat cu 8 voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi impotriva. 
Se trece la discutarea celui de-al doilea proiect de hotarare, Domnul pre$edinte cerand fiecarui 

: onsilier a face nominallzarea pentru reprezentantul Consiliului Local al comunei Mice$tii de Campie in Consiliul 
de Administratie al $colii Gimnaziale Mice$tii de Campie $i in Comisia de evaluare a probei de interviu din 
cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de director/ director adjunct in unitatile de inva\;amant 
preuniversitar din judetul Bistrita-Nasaud. 

Propunerea consilierilor a fost in unanimiate Domnul Nicolaie Belden. 
Doamna secretara distribuie buletinele de vot $i i i invita pe consilieri a vota, prin vot secret, individual. 
Dupa terminarea votarii, Doamna secretara desface in fata consilierilor, buletinele de vot, acestea 

citindu-se cu voce tare $i numarandu-se in acela$i tip, rezultatul fiind: 8 voturi "pentru" nominalizarea 
Domnului Nicolaie Belden din totalul de 8 consilieri prezenfi la $edinfa. 

Se trece la discutarea problemelor - Diverse. 
Domnul pre$edinte al $edintei, intreaba pe Doamna Secretara daca exista eventuale cereri . 
Aceasta Ti raspunde ca nu exista. 
Sunt intrebati consilierii daca au probleme importante de expus. Nefiind probleme grave ~i 

avand in vedere incidenta ridicata de infectari cu COVID-19, existente la nivelul comunei, se declara 
inchisa $edinta. 

Drept pentru cares-a incheiat prezentul proces-verbal. 

Pre~edinte ~e ~edin~ 
Matei Vilut\\ 

Secretar delegat, 
Egri-Kasonvi11diko-Eva 

Prezentul proces-verbal a foss doptat cu __{l_ voturl pentru, -0 abf;lner~ 
() voturi impotriva din totalul de consi/ieri prezenti la 1edinta din data de 

16.1.2.2021. 
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