
ROMANIA 

Judetul Bistrita-Nasaud 

Consiliul local al comunei 

Mice~tii de Cimpie 

PROCES VERBAL 

incheiat azi 10.06.2019, cu ocazia sedintei de indata a consiliului local al 
comunei Mice§tii de Cimpie. 

~edinta a fost convocata de catre primarul Comunei, domnul loan Becan prin 
convocatorul inregistrat sub nr. 1573/07.06.2019, conform prevederilor art. 39, alin. 
(4) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile 
~i completarile ulterioare. 

in urma apelului nominal se constata ca sunt prezenti un nr. de 7 consi lieri, 
respectiv Bendean Dumitru, Bocskai Andrei, Dreptate Florin, Maier 
Gheorghe, Oltean Mihai, Rus loan, Rus Nelu-Stanel. 
Participa de drept la §edinta domnul Becan loan, in calitate de primar, $i Mihai 
Bogdan in calitate de secretar al comunei Mice~ii de Cimpie. 

Pre§edintele de §edinia di. Consilier Dreptate Florin arata ca sunt 
indeplinite conditiile cerute de lege, fiind prezenti 7 din cei noua consilieri, domnul 
consil ier Matei Vilut fiind internat in spital in urma accidentului ~i domnul consilier 
Pop Zaharie fiind plecat din tara. 

in continuare secretarul comunei supune spre aprobare procesul verbal al 
sedintei ordinare din data de 31.05.2019. 

Se aproba in unanimitate. 
in continua.re domnul pre§edinte de sedin~ da citire ordinii de zi . 
Se supune la vot $i se aproba in unanimitate ordinea de zi astfel: 
1. Proiect de hotarare privind privind insu§irea §i aprobarea 

documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobll apa~inand 
domeniului public al comunei Micestii de Campie. 

Domnul pre$edinte de $edinta propune trecerea la punctul 1 al 
ordinii de zi. 

Se prezinta de catre secretar Mihai Bogdan principalele aspecte privind 
hotararea ~i necesitatea acesteia. 

Se supune de catre pre§edintele de §edinta la vat aceasta hotarare care se 
adopta cu 7 voturi pentru. 

Domnul presedinte de sedinta constata ca nu mai sunt subiecte care necesita 
sa fie discutate in cadrul Consiliului Local al Comunei Mice$tii de Cimpie, fapt pentru 
care declara inchise lucrarile sedintei Consiliului Local. 

Drept pentru cares-a incheiat prezentul proces verbal. 
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