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II 

3385/16.12.2021 

PROCES-VERBAL 

incheiat azi, cu ocazia ~edintei ordinare a Consil iului Local al comunei Mice~tii de <:ampie din data de 
16.12.2021. 

~edinta a fost convocata de catre primarul Comunei, domnul loan Becan prin -Dispozitia primarului 
comunei Mice~tii de <:ampie, judetul Bistrita-Nasaud nr. 91 / 10.12.2021~i Convocatorul inregistrat sub nr. 
3256/ 10.12.2021, conform art.133 alin. 2 lit. , ~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 

si 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 <:ampie, in baza Dispozipei primarului nr. 87 din 02.12.2020. 

Domnul Matei Vilut, pre~edintele de ~edinta da citire convocatoru_¥i care curpinde 
urmatoarele proiecte de hotarari: 

1. Proiect de Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetare a bugetului comunei Mice§tii de 
Campie pe anul 2021; 

Inifiator: Primarul comunei Mice?tii de Campie, Domnul Becan loan 

2. Proiect de Hotarare prMnd ap-obarea incheiaii exea.Jtiei buget3re al Primariei a:munei 
Mice§tii de C.ampie pe trimestrul m, anul 2021; 

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

3. Proiect de Hotarare privind stabilirea impozitelor §i taxelor locale datorate de persoanele fizice ~i 
juridice din comuna Mice$tii de Campie in anul 2022; 

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

4. Proiect de Hotarare privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice §i juridice 
din comuna Mice$tii de Campie, in anul 2022; 

In~tiator: Primaru/ comunei Mice?tii de Campie, Domnul Becan Joan 

5. Proiect de Hotarare privind alegerea pre§edintelui de ~dinta al Consiliului local al comunei 
Mice$tii de Campie pe perioada ianuarie-martie 2022; 

In~tiator: Primaru/ comunei Mice?tii de Campie, Domnul Becan Joan 
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6. Diverse; 

Domnul pre$edinte de $edinta supune la vot Ordinea de zi, care este votata cu 9 voturi PE:ntru, O 
abtineri, O voturi impotriva. 

Se citesc de catre Doamna Egri-Kasonyi Ildiko-Eva, secretar delegat al comunei Mice$tii de Campie, 
judetul Bistrita-Nasaud urmatoarele procesele-verbale: 

- Procesul-verbal nr. 2967/10.11.2021 cu privire la !;iedinta de 1ndata din data de 10.11.2021 care este supus 
votarii !;ii votat cu 9 voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi impotrivi din tota/u/ de 9 consilieri prezenti 
fa$edinpJ; 

- Procesul-verbal nr. 3073/19.11.2021 cu privire la !;iedinta de 1ndata din data de 19.11.2021 care este supus 
votarii !;ii votat cu 9 voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi impotrivi din totalul de 9 consilieri prezenti 
la1edinti; 

.-.- - Procesul-verbal nr. 3176/26.11.2021 cu privire la !;iedinta ordinara din data de 26.11.2021 care este supus 
votarii !;ii votat cu 9 voturi pentru, 0 abfineri, 0 voturi impotrivi din tota/ul de 9 consi/ieri prezenfi 
fa$edinpl; 

,---.., 

Domnul pre$edinte al $edintei da citire primului proiect de pe Ordinea de zi $i anume II Proiect de 
Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetare a bugetului comunei Mice~tii de Campie pe anul 
2021 ': Este invitat $i DI. Lakatos Attila, responsabil pe compartimentul contabilitate, buget-finante 
care prezinta detaliat, 7n fata tuturor consilierilor, Anexa existenta la proiectul de Hotarare care dupa 
dezbatere $i analizare este supus votarii fiind votat cu 9 voturi pentru, 0 abfineri, 0 voturi impotriva din 
totalul de 9 consilieri prezenti la $edinta. 

Se prezinta eel de-al doilea proiect de hotarare privind apobarea indleierii exa:uj;iei bugetare al Primariei 
arnunei Mk:ejtii de Campie pe trimestrul m, anul 2021. c.a ~ la proia:rul antaior, DI. Lakatos Attila da explicatii 
$i detaliaza Anexa existenta la proiectul de Hotarare care dupa dezbatere $i analizare este supus votarii 
fiind votat cu 9 voturi pentru, O abfineri, O voturi impotriva din totalul de 9 consilieri prezenfi la 

$8dinfa. 

Se cit~e eel de-al treilea Proiect de Hotarare de pe Ordinea de zi $i anume "Proiectul de Hotarare 
privind stabilirea impozitelor ~i taxelor locale datorate de persoanele fizice ~i juridice din comuna 

Mice$tii de Campie in anul 2022"; 

Doamna secretar delegat temporar, le readuce aminte consilierilor despre faptu1· ca proiectul a 
fost facut,discutat $i detaliat $i 7n $edintele anterioare, la capitolul diverse, in momentul 7ncarcarii lui 
pe situl institutiei pentru procedura de transparenta $i ca Proiectul de hotarare a ramas a$a cum au 
propus consilierii $i anume ca taxele $i impozitele locale, pe anul 2022. sa fie_ plafonate la nivelul 
anului 2021, fara nici o indexare sau majorare chiar daca au fast expuse diferite varinate precum 
majorarea taxelor cu rata inflatiei, conform Adresei comunicate de Institutul de Statistica Bistrita, 
consilierii decizand ca eel putin, pentru anul 2022, taxele $i impozitele locale sa ramana la valoarea 
celor din anul 2021 tinand cont de faptul ca rata inflatiei estE!' mare. 
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Proiectul de Hotara~e este dezbatut !?i analizat , fiind supus votarii $i votat cu 9 voturi pentru, o 
abfineri, O voturi impotriva din totalul de 9 consilieri prezenfi la $i1dinJ;a. 

Se cite$te eel de patrulea "Proiect de Hotarare privind stabilirea taxelor speciale, datorate de 
persoanele fizice ~i juridice din comuna Mice$tii de Campie, in anul 2022", parcurgandu-se Anexele 

existente la Proeictul de hotarare, care dupa dezbatere $i analizare este supus votarii fiind votat cu 9 
voturi pentru, O abpneri, O voturi impotriva din totalul de 9 consilieri prezenti la JedinJ;a. 

Se trece la discutarea celui de-al cincilea ProiE{de hotarare privind alegerea pre~edintelui de ~edinta 
al Consiliului local al comunei Mice$tii de Campie pe perioada ianuarie-martie 2022, consilierii 
nominalizandu-I pe DI. Oltean Mihai acesta fiind votat cu cu 9 voturi pentru, o abpneri, o voturi 
impotriva din totalul de 9 consilieri prezenti la fedinJ;a. 

Se trece, ulterior, la discutarea problemelor - DIVERSE, Domnul pre!?edinte de $edinta, citind cererea 
nr.3323/15.12.2021 din parte Dnei Suci Alexandra care solicita a i se aproba dreptul de a administra toate 
bunurile imobile existente pe raza comunei Mice$tii de Campie dupa defuntul ei tata, Dreptate Alexandru. 

Consilierii decid ca sa fie intreprinsa deschiderea procedurii succesoarale urmand ca intre timp, 
doamna Suci Alexandra sa aiba o imputernicire notariala, din partea celorlalti mo!?tenitori care ar fi de acord cu 
adminsitrarea bunurilor de catre ea. 

Domnul primar ia cuvantul, expunand consilierilor Ordinul nr. 1415/11.08.2021 pentru aprobarea 
tarifelor standard privind interventia imediata asupra exemplarelor de urs care aq;ioneaza in intravilanul 
localitatilor, precum $i a cuantumului $i a modalitatii de acordare a costurilor de intretinere a puilor de urs 
relocati $i Contractul de prestari servicii pe care UAT-ul este obligat sa ii faca cu Asociatia Vanatorilor $i 
Pescarilor Bistrita in acest sens. 

DI. Rus Nelu-Stanel nu este de accord sa se plateasca bani $i pentru acest lucru. 
Se supune la vot $i se voteaza cu 8 voturi pentru, 1 abtinere (DI. Rus Nelu-Stanel ), O vot impotriva. 
Se inscrie la cuvant Dl.viceprimar - Bendean Dumitru care readuce in discutie problema capelelor in 

sensul ca multi oameni i se adreseaza in ideea ca aceasta sa fie ridicata mai intai la Mice$ti urmand ulterior sa 
se faca in celelalte sate. 

Domnul primar le vorbe$te consilierilor de varinata existenta, conform ultimelor prevederi legale, ca 
unor institutii, care nu mai sunt de utilitate publica, sa Ii se poata schimba destinatia, aici facand referire la 
~coala din localitatea Fantanita $i Gradinita din localitatea Visuia. 

Domnii Belden Nicoalie $i Oltean Mihai sunt impotriva folisirii Gradinitei de la Visuia in acest sens, 
menponand ca aceasta cladire este fisurata $i ei opteaza pentru varinata cu constru(tie noua. 

Ia cuvantul DI. Dreptate Florin care este de idea, ca artrebui adus un expert technician care sa-$i 
prezinte punctual de vedere $i sa nu se investeasca mai mult intr-o reabilitare decat intr-o construqie noua. 

DI. Primar mentioneaza ca "ar fi pacat sa nu se foloseasca cladirile existente deoarece prin 
neutilizare,acestea se vor deteriora". 

Consilerii sunt de idea organizarii eventualelor $edinte cu consultarea cetatenilor de pe raza comunei in 
vederea efectuarii unui sondaj in acest sens. 

Ia cuvantul DI. Bendean Dumitru care ridica intrebarea: "cine se va ocupa cu dezapezirea in acest an ?" 
Domnul Belden Nicolaie este deparerea ca trebuie date aceste atributii unei persoane prin Dispozitie de 

primar $i ca DI. Viceprimar sa decida impreuna cu DI .. Primar. 
Tot DI. Belden ridica problema nepietruirii sau pietruirH insuficiente a drumurilor, deoarece el prime$te 

multe cereri verbale din partea cetatenilor in acest sens expunand lista cu ulitele pe acre ar trebui adusa 
piatra. 
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Dl.primar mentioneaza, ca pe aceste ulite au fast duse piatra ~i se va tine cont pe viitor ~i acolo unde 

trebuie, va fi dusa din nou. 
DI. Belden Nicolaie prezinta nemultumirea cetatenilor cu privirea la investitia considerata 

"necorespunzatoare a parcarii vis-a-vis de cladirea Primariei menfionand ca acesata nu era prioritar~ prioritar 
fiind drumurile si santurile'~ 

De asemenea'tot dansul ridica problema ca funqionarii sa urmeze cursuri de calificare sau de 
perfeq:ionare deoarece '1ipsa cursurilor duce la incapacitatea functlonarilor ?i slaba calificare a acestora'~ 

DI. Primar mentioneaza ca "o sa se fina cont de acest aspect ?i o sa se prlnda bani fn bugetul de anul 
viitor pentru acest scop iar cursurile nu au fast efectuate de catre func,tionari din lipsa de bani'~ 

DI. Belden Nicolaie ridica problema ca intabularile ~a fie afi$ate pe situl primariei deoarece exista 
nemultumiri ale oamenilor atat in Fantanita cat ~i la Yisuia. 

DI. Primar ii raspunde "cJ acestea sunt afi~te la sediul Primariei iar persoanele nemulfumite sa vina sa 
,,,... fn~tiin,teze personalul din primarie care se ocupa de cadastrare ln cazul in care au nemuftumiri'~ 

Se inscrie la cuvant DI. Pop Grigore care reia problema capelelor in idee de a se face mai intai cea din 
localitatea Mice~tii de campie, unde proiectul este finalizat ~i exista ~i terenul intabulat. 

DI. Primar mentioneaza, ca in primavara, se vor incepe lucrarile la toate cele trel capele. 
Di. Primar ia cuvantul aducand in fata consilieriior, avertismentul primlt ca urmare a necesitapi luarii 

unor masuri 7n ceea ce prive~te problema cainilor rara stapani ~i creearea de spa~i de adapost 
acestora,cereand consilierilor a se gandi la varinate ~i a face propuneri la ~edintele viitoare. 

Nefiind alte discutii, Domnul pre~edinte al ~edintei declara 1nchisa ~edinta. 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 

Pre~dinte de $~Until 
Matei Vilu 

Secre~')delegat, 
Egri-Kasonyi Ildiko-Eva 

Prezentul proces-rl a Fost adoptat cu L voturi pentru, tJ abfineri, ~ voturi 
impotriva din totalul de consilieri prezenti la 1edinta din data de 31.01.2022 • 

• 
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