
ROMANIA 

COMUNA MICE$TII DE CAMPIE CONSILIUL LOCAL 

JUDETUL BISTRIJA-NASAUD 

o/!J.i o/03. 11.2020 

PROCES VERBAL 

i ncheiat azi 03.11.2020, cu ocazia $edintei ordinare a Consiliului Local al comunei Mice~ti i de 
Campie, din data de 03.11.2020. 

$edinta a fost convocata de catre primarul Comunei, domnul l oan Becan prin convocatorul 
inregistrat sub nr. 3915/28.10.2020, conform prevederilor art. 133 alin. 2 $i 134 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 6 consilieri care au depus deja 
juramantul, respectiv Beldean Nicolaie, Bocskai Andrei, Dreptate Florin, Oltean Mihai, Pop Grigore, 
Rus Nelu-Stanel ~i 3 consilieri care trebuie sa depuna juramantul avand an vedere ca prin incheierea 
nr. 1177/2020 au fost va lidati de Judecatoria Beclean, respectiv Bendean Dumitru, Matei Vilut, Rus 
... _Jn. 

Avand in vedere pandemia de COVID 19 ~i recomandarile medica le, prezenta ~edinta se tine 
purtand obligatoriu ma~ti. 
Participa de drept la ~edin~ DI. primar Becan loan ~i Mihai Bogdan in calitate de secretar general al 
comunei Mice}t ii de Campie. 

In continuare pre~edintele de $edinta, DI. Bocskai Andrei, prezideaza in cadrul festiv 
depunerea juramantului de catre Bendean Dumitru, Matei Vi lut, Rus loan. 

......._ 

Dupa felicitarile adresate noilor consilieri, pre~edintele de ~edinta da citire ordinii de zi : 
1. Depunerea juramantului de catre consilierii locali supleanti, validati de 

Judecatoria BECLEAN la data de 28.10.2020. 
2. C.onstituirea comisiilor de spedalitate a C.onsiliului Local M~i de Campie, confonn art 124 

dn Ordonan~ de Urgen~ nr. 57 /2019 din 3 iulie 2019 - privind Codul 
administrativ; 

3. Alegerea VICEprimarului comunei M~i de campie, mnfonnart. 152 din Ordonanta de 
Urgen~ nr. 57 /2019 din 3 iulie 2019 - privind Codul administrativ; 

4. Diverse . 
Se supune la vot ~i se aproba in unanimitate acesta ordine de zi. 
1.In continuare domnul pre~edinte de sedint~ da citire proiectului de hatarare privind alegerea 

comisiilor ~i a propunerilor. Prin Vot deschis se stabilesc Comisiile in urmatoarea componenta : 

I.Comisia pentru buget, finante, come~ ~i servicii publice, 
administrarea domeniului public ~i privat 

1. Domnul BELDEN NICOLAIE - Pre§edinte; 
2. Domnul BENDEAN DUMITRU - Secretar; 
3. Domnul BOCSKAI ANDREI - Membru; / 

V Se adopta cu 6 voturi pentru !}i 3 impotriva: OL TEAN MI HAI, ROS NELU 
STANEL, RUS IOAN. 
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11.Comisia pentru administratie publica locala, juridica, protectia 

sociala, apararea drepturilor omului, sanatate, inva~mant, cultura, culte 
,sport, turism, agricultura $i silvicultura 

1. Domnul POP GRIGORE - Pre~edinte; 
2. Domnul DREPTATE FLORIN - Secretar; 
3. Domnul RUS NELU-STANEL - Membru; 
Se adopta cu 9 voturi pentru. 
III. Comisia pentru urbanism, an,enajarea teritoriului, realizarea 

lucrarilor publice, proteqia mediului, comunicare ~i integrare europeana $i 
relatii externe 

1. Domnul OL TEAN MI HAI - Pre§edinte; 
2. Domnul MATE! VILUT- Secretar; 
3. Domnul RUS IOAN - Membru; 
Se adopta cu 9 voturi pentru. 
Se trece la discutarea proiectului de alegere a viceprimarului. Propunerea Dlui 

Primar este di. Mihai Oltean. Propunerea altor consilieri(Pop Grigore, Nicolaie Beldean) 
este Bendean Dumitru. 

Se trece la redactarea celui de ai doilea rand de bulet ine de vot pe numele de Bendean 
Dumitru. 

In urma votului secret din urna se scot 5 voturi pentru Bendean Dumitru, 3 voturi pentru 
Oltean Mihai, 1 vot nul adica, nici o optiune). 

Diverse 
Se discuta cererea Balint Mari de aprobare lemne de foe. Se decide cu 9 voturi 

pentru, centralizarea cererilor ~i discutarea lor la o data ulterioara. 
Domnul pre~edinte de sedinta constata ca nu mai sunt subiecte care necesita sa fie discutate 

,n cadru l Consiliului Local al Comunei Mice~tii de Campie, fapt pentru care declara inchise lucrarile 
~edintei Consiliului Local.Drept pentru care s--a incheiat prezentul proces verbal. 

Pre$edinte de ~edinta ----:::----

Consilier Bocskai And 
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Secretar general 

Mihai Bogdan 




