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JUDEJUL BISTRITA-NASAUD 

3457/22.12.2021 

PROCES-VERBAL 

incheiat azi, cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Loe.al al comunel Mice~tii de campie din data de 
22.12.2021. 

Sedinta a fost convocata de catre primarul Comunei, domnul loan Becan prin Dispozi~a primarului 
cornunei Mice;;tii de Campie, judetul Bistrita-Nasaud nr. 92 / 21.12.2021~1 Convocatorul inregistrat sub nr. 
3445/21.12.2021, 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 7 consilieri prezenti, respectiv Bendean 
Dumitru, Bocskai Andrei, Dreptate Florin, Matei Vilut, Pop Grigore, Rus loan, Rus Nelu-Stanel. Absenti Domnii 
Beldean Nicolaie !;ii Oltean Mihai. 

Avand 7n vedere pandemia de COVID 19 ~i recomandarile medicale, prezenta ~edinta se ~ine purtand 
obligatoriu ma$ti de proteqie. 

Participa de drept la ~edinta DI. primar Becan loan ~J Doamna Egri-Kasonyi Ildiko-Eva 1n calitate de 
secretar delegat temporar al comunei Micestii de Cam pie, in baza Dispozltiei primarului nr. 87 dln 02.12.2020. 

Domnul Matei Vilut, presedintele de ~edinta da citire convocatorului care curpinde 
urmatoarele proiecte de hotarari: 

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

In~tiator: Primarul comunei M/Ce$tii de Cimpie, Domnul Becan loan 

2. Prolect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar minorului CHILUT 
DARIUS-CAT AUN, persoana cu handicap grav cu asistent personal, 1n vederea beneficierii serviciilor 
de evaluare, terapie recuperatorie ?i activitati cu caracter individual prin Programul "Inte,venpe 
timpurie pentru copilul cu dizabilita,ti"; 

Inifiator: Primarul comunei Mice~til de campie, Domnu/ Becan loan 

3. Diverse 

Domnul pre~edinte de ~edint~ supune la vot Ordinea de zi, care este votata cu 7 voturi pentru, O 
abtineri, O voturi impotriva. 

Domnul pre~edinte al ~edintei da citire primului proiect de pe Ordinea de zi ~i anume "Proiect de 
hotarare prlvind aprobarea rectlficarii 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, ,n fata tuturor consilierilor, Anexa existenta la proiectul de Hotarare, care este dezbatuta ~i 
a nalizata este supus votarii fii nd votat cu 7 voturi pentru, O abpneri, 0 voturi impotriva din tot.alul de 
7 consilieri prezenfi la 1edinfA. 
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Se prezinta eel de-al doilea proiect de hotarare acordarea unui sprijin financiar minorulul 
CHILUT DARIUS-CATALIN, persoana cu handicap grav cu asistent personal, 1n vederea beneficierii serviciilor 
de evaluare, terapie recuperatorie ~i activitap cu caracter individual prin Programul "Intervenfie timpurie 
pentru copi/u/ cu dizabllita,ti'~ 

Doamna Egri-Kasonyi Ildiko-Eva le reamint~te consilierilor despre faptul ca s-a vorbit despre Adresa 

din partea Fundatiei Inocenti din Bistrita ~i in cadrul ~edintel extraordinare din luna iunie 2021, cand, consilerii 
au decis ca minorul Chilut Darius sa fie ajutat dar pe viitor, cand vor fi bani in buget. Prin urmare, consilerii 
decid ca suma atribuita lunar, Fundatiei Ioncenti din mun. Bisttrita in vederea beneficierii serviciilor de 

evaluare, terapie recuperatorie $i activitati cu caracter individual de catre minorul Chilut Darlus-dl~lin, sa fie 
. _ de 500 lei lunar. Dupa dezbatere ~i analizare, proiectul este sup us votarii fiind votat cu 7 voturi pentru, O 

ab/ineri, o voturi lmpotriva din tota/ul de 7 consilieri prezenti la ,edinf:;1. 

Se trece, ulterior, la discutarea problemelor - DIVERSE, Domnul pre$edinte de $edinta, citind cererea 
nr. 3444/21.12.2021 din partea PFA Rus Ghiorghe reprezentata prin DI. Rus Ghiorghe care solicita, diminuarea, 
prin Act Aditional, a suprafetei de pa$une licitata de la 7,00 ha la 5,70 deoarece in urma teledeteqiei doar 
aceasta suprafata ar fi eligibila. Cererea este citita $i analizata de catre conilieri, fiind respinsa de catre toti 
consilerii, motivatia fiind ca dansul, 1n calitate de concesionar, trebule sa 7ntreprinda lucrari de 7nlaturare a 
vegetatiei nefolositoare de pe p~une, obtinand astfel, suprafata eligibila concesionata. 

Se trece la citirea cerereii Nr.3441/21.12.2021 din partea numitului Deak Gheorghe domiciliat 7n 
localitatea Fantanita, j udetul Bistrita-Nasaud care solicita demolarea sau vanzarea plchetului aflat langa 
proprietatea sa ~i care se afla intr-o stare neutilizabila. 

Consilierii decid ca pichetul sa se demoleze ~I sa se recupereze popma, care este foarte veche, prin 
depozltarea el intr-un lac sigur. 

Neftind alte discLJ!ii, Domnul pr~dinte al ~ dintei declara inchisa !?edinta. 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 

Pre~dinte de ~inta 
Matei Vilut 

c-=,=,:::..., 

Secretar delegat, 
Egri-Kason\"VIldiko-Eva 

I r° 

Prezsntul proces-rl II lost adoptat cu__£_ voturl pentru, _flabfineri, _l2__ voturi 
impotriva din totalul de consilieri prezen/l la ,ectinp din data de 31.01.2022. 
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