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PROCES-VERBAL 

Incheiat azi, cu ocazia §edintei ordinare a Consiliului Local al comunei Mice§tii de Campie din data de 
26.11.2021. 

$edinta a fest convocata de catre primarul comunei, domnul loan Becan prin Dispozitia primarului 
comunei Mice$tii de Campie, judetul Bistrita-Nasaud nr. 79/22.11.2021 $i Convocatorul 'inregistrat sub nr. 
3098/22.11.2021, conform art.133 alin. 2 lit. a$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 9 consilieri prezenti, respectiv Bendean 
""umitru, Bocskai Andrei, Dreptate Florin, Matei Vilut, Pop Grigore, Rus loan, Rus Nelu-Stanel, Beldean Nicolaie 

Jltean Mihai. 
Avand 'in vedere pandemia de COVID 19 $i recomandarile medicale, prezenta $edinta se tine purtand 

obligatoriu ma$ti de proteqie, in locatia "Caminul Cultural" din localitatea Mice$tii de Campie. 
Participa de drept la §edinta DI. primar Becan loan $i Doamna Egri-Kasonyi Ildiko-Eva 7n 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 inSU$irea documentatiei tehnico-cadastrale $i aprobarea apartenentei la 

domeniul public al U.A.T Mice$tii de Campie a imobilelor - drumuri - situate pe raza comunei Mice$tii de 
Campie; 

lni,tiator: Primarul comunei Mice~tii de Campie/ Domnul Becan loan 

2.Proiect de Hotarare privind prelungirea termenului de valabilitate a documentatiei de urbanism " Plan 
Urbanistic General pentru comuna Mice$tii de Campie, cu Regulamentul Local de Urbanism aferent"; 

Initiator: Primaru/ comunei Mice~tii de Campie/ Domnul Becan loan 

3.Proiect de Hot:arare privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Mice$tii de Campie nr. 
L ).6.08.2021 pentru modificarea Anexei la H.C.L.32din 30.06.2021 privind aprobarea unor masuri de 
i, , ,...,unatatire a actului de transparenta decizionala $i de cre$tere a gradului de acces al cetatenilor la 
documente de interes public $i a activitatii Primariei $i Consiliului Local 
al Comunei Micestii de campie $i a comisiilor de specialitate; 

In~tiator: Primarul comunei Mice~tH de Campie/ Domnul Becan loan 

4.Diverse 

Domnul Primar intervine, cerand suplimentarea Ordinii de zi cu inca doua proiecte de hotarare $i 
anume: 

Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai 
proiectului "ACHIZITIONAREA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU IMBUNATATIREA 
ACTIVITATII SERVICIULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA SI INTRETINERE DRUMURI AL 
COMUNEI MICESTII DE CIMPIE, JUDETUL BISTRITA NASAUD "; 
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Proiect de hoarare privind implementarea proiectului ,,ACHIZITIONAREA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE 
PENTRU IMBUNATATIREA ACTIVITA TII SERVICIULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA SI 
INTRETINERE DRUMURI AL COMUNEI MICESTII DE CIMPIE, JUDETUL BISTRITA NASAUI1' pentru 
investitii publice in sectorul prioritar de dezvoltare rurala prin program FEADR, Masura M4/6B Sprijin pentru 
dezvoltarea teritoriului !;ii imbunatatirea serviciilor de baza destinate populatiei din teritoriul acoperit de GAL -
PROIECTE DE INVESTITII cu obiective care se incadreaza in prevederile art. 20, alin. (1), lit. b), d), e) !;ii g) 
din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Pre!;iedintele de !;iedinta supune la vat Ordinea de zi suplimentata care este aprobata cu 9 voturi pentru, 
O voturi abtinere, O voturi importiva din totalul de 9 consilieri prezenp la !;iedinta. 

Se cite~e !;ii Procesul-verbal al !;iedintei din data de 19.10.2021 care este aprobat cu 9 voturi "pentru", O 
voturi "abtineri", O voturi '1mportiva". 

Se trece la discutarea !;ii dezbaterea primului Proiect de hotarare privind insu!;iirea documentatiei 
tehnico-cadastrale !;ii aprobarea apartenentei la domeniul public al UAT Mice$tii de Campie a imobilelor -
drumuri - situate pe raza comunei Mice!;itii de <:ampie. 

Domnul pre!;iedinte al !;iedintei, cere Domnului primar a da explicatii, mentionand ca este vorba de un 
numar de cinci drumuri care nu au fast prinse in domeniul public !;ii pentru care s-a intocmit documentatia 
tehnico-cadastrala. 

Doamna secretara deschide fiecare documentaµe in parte, citind consilerilor datele de identificare a 
drumurilor (lungime, latime, locul de amplasament, etc). 

Se supune la vot Proiectul de hotarare care este votat cu 9 voturi pentru, O abpneri, O 
voturi impotriva. 

Se trece la discutarea punctului doi de pe ordinea de zi !;ii anume a Proiectului de Hotarare privind 
prelungirea termenului de valabilitate a documentatiei de urbanism ''Plan Urbanistic General pentru comuna 
Mk:,e!;itii de <:ampie, cu Regulamentul Local de Urbanism aferent". 

Domnul pre!;iedinte de !;iedinta, cite!;ite proiectul de hotarare la care DI. primar mentioneaza ca este 
vorba despre prelungirea termenului de valabilitate a documentatiei de urbanism " Plan Urbanistic General" 
PUG, pentru comuna Mice!;itii de Campie, pana in anul 2023, conform cadrelor legale in vigoare. 

Proiectul este supus votarii fi votat 9 voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi impotriva. 

Se trece la discutarea punctului trei de pe ordinea de zi !;ii anume Proiectului de Hotarare privind 
revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Mice!;itii de Campienr. 41/26.08.2021 pentru modificarea 
Anexei la H.C.L.32 din 30.06.2021 privind aprobarea unor masuri de imbunatatire a actului de transparenta 
decizionala !;ii de cre!;itere a gradului de acces al cetatenilor la documente de interes public !;ii a activitatii 
Primariei !;ii Consiliului Local al Comunei Micestii de Campie !;ii a comisiilor de specialitate. 

Domnul Belden Nicolaie, initiatorul proiectului, intervine, mentionand ca "verificarea legalitafii hotararii 
este legata de apartene,ta politica, dar nu este nici o problem a, deoarece va reveni cu un alt pro,ect, f n viitor'~ 

Proiectul este supus votarii !;ii votat cu 9 voturi pentru, O abtineri, 0 voturi impotriva. 
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Se trece la discutarea urmatorului Proiect de Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a 

indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ''ACHIZillONAREA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU 
IMBUNA TA TIREA ACTIVITA TII SERVICIULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA SJ INTRETINERE DRUMURI AL 
COMUNEI MICESTII DE CJMPI0 JUDETUL BISTRITA NASAUD ': 

Domnul pre!jiedinte de !jiedinta, ii roaga pe Domnul primar a da ulterioare informatii . 
Domnul Primar mentioneaza ca toate primariile care au avut, pe GAL, implementate proiecte au fost 

"creditate" cu o suma de bani care poate fi folosita in vederea achizitionarii de utilaje, gandindu-se la 
urmatoarea varianta: 

Vidanja cu capacitate de 4300 I 
Cap de tocatoare hidraulic - latine de lucru 126 cm 
Kit de stingerea incendiilor 

Iar cele doua Proiecte cu cares-a suplimentat Ordinea de zi, fiind acestea. 

Proiectul este supus votirii 1i adoptat cu 9 voturi pentru, O abfineri, 0 voturi impotrivi. 

Se trece la discutarea Proiectului de Hotarare privind implementarea proiectului 
,,ACHIZITIONAREA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU IMBUNATA TIREA ACTIVITA TII 
SERVICIULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA SI INTRETINERE DRUMURI AL COMUNEI MICESTII 
DE CIMPIE, JUDETUL BISTRrrA NASAUU' pentru investitii publice in sectorul prioritar de dezvoltare 
rurala prin program FEADR, Masura M4/6B Sprijin pentru dezvoltarea teritoriului !jii imbunatatirea serviciilor de 
baza destinate populatiei din teritoriul acoperit de GAL - PROIECTE DE INVESlTfII cu obiective care se 
incadreaza in prevederile art. 20, alin. (1), lit. b), d), e) !jii g) din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Proiectul de Hotarare este supus votarii fi adoptat cu 9 voturi pentru, O abtineri, O voturi 
impotrivi. 

Se trece la discutarea probelemelor - Diverse. 

Se inscrie la cuvant DI. Belden Nicolaie care cere explicatii cu privire la situatia lemnelor, in 
i, ~a ca oamenii vor lemne din padurile proprietate personale $i nu vine nimeni sa le marcheze. 
I • 1tioneaza, ca va merge personal ta Lechinta, la Dl.$ulea pentru a vedea ce se intampla. 

A doua problema ridicata de dansul este aceea, ca la !jiedinta urmatoare, responsabilul 
compartimentului contabilitate !;ii taxe !;ii impozite sa prezinte o situatie daca s-au distribuit sau nu in!jitiintarile 
de plata catre fermierii privind redeventa pa!jiunilor !;ii modalitatea de incasare a acestora. 

De asemenea se discut:a $i despre Proiectul taxelor !jii impozitelor locale pentru anul 2022, supus 
transparentei, doamna secretara prezentandu-le varianta indexarii acestora cu rata inflatiei, conform 
raspunsului primit de la Institutul de Statistica. Consilierii, in unanimitate, opteaza pentru varianta "plafonarii 
taxelor !;ii impozitelor locale pentru anul 2022 la nivelul celor din anul 2021", proiectul de hotarare fiind pe 
ordinea de zi al !jiedintei ordinare din luna decembrie. 

Se discuta !;ii despre anexele taxelor speciale, proiectul de hotarare fiind pe ordinea de zi al ~edintei 
ordinare din luna decembrie. 
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Nefiind alte discutii, Domnul pre$edinte al $edintei declara inchisa ~edinta. 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 

Pre$edint~e ~dinta 
Matei Vilpt 

Secretar d~at, 
Egri-Kason.Y.!J.!!_~il(o-Eva 

Prezentul proces- verbal a lost adoptat cu~ voturl pentru, _Q_abtfneri, .fl_ voturi 
impotrlvl din totalul de_3._consilieri prezenp la ,edinta ordlnarl din data de 16.12.2021. 
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