
ROMANIA 

Judetul Bistrita-Nasaud 

Consiliul local al comunei 

MiCe$tii de Campie 

PROCES VERBAL 

incheiat azi 24.04.2019, cu ocazia ~edintei ordinare a consiliului local al 
comunei Mice~tii de Campie. 

$edinta a fost convocata de catre primarul Comunei, domnul loan Becan prin 
convocatorul inregist rat sub nr. 1425/2019, conform prevederilor 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 8 consilieri, 
r--.. respectiv Bendean Dumitru, Bocskai Andrei, Dreptate Florin, Maier 

Gheorghe, Matei Vilut, Rus loan, Pop Zaharie, 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;;tii de dmpie. 

Pre~edintele de ~edinta di. Consilier Dreptate Florin arata ca sunt 
indeplinite conditiile cerute de lege, fiind prezenti 8 din cei noua consilieri. 

i n continuare secretarul comunei supune spre aprobare procesul verbal al 
sedintei de indata din data de 17.04.2019. 

Se aproba in unanimitate. 
in continuare domnul pre~edinte de sedinta da citire ordinii de zi. 

Se supune la vot ;;i se aproba in unanimitate ordinea de zi astfel: 
1. Proiect de hotirare privind stabilirea componentei echipei mobile 

pentru interventia de urgenfa in cazurile de violenta domestici in Comuna 
------- Miceftii de Cimpie. 

2. Proiect de hotirare privind aprobarea Regulamentului de 
gospodirire a Comunei Miceftii de Cimpie. 

3. Proiect de hotirare privin·d necesitatea incheierii Procesului 
Verbal de vecinitate, {conform Regu/amentului nr. 700/2014), la 
documentatia de intabulare. 

4. Proiect de hotar/ire · privind neasumarea responsabilitafii 
organizirii fi derularii procedurilor de atribuire a contractelor 
/acordurilor cadru pentru achizifia produselor fi a 
contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 
misurilor educative aferente Programului pentru fcoala a Romaniei in 
perioada 2017-2023, 
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5. Hotarare privind acordarea mandatului special Primarului comunei 
Miceftii de Cimpie si voteze in cadrul Adunirii Generale a Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitari pentru "Serviciul de a/imentare cu gaze 
naturale'~ judetul Bistrita-Nisiud, pentru acceptarea Comunei 
Spermezeu ca membru in asociafie. 

6. Diverse probleme 
Domnul pre$edinte de §edinta propune trecerea la punctul 1 al 

ordinii de zi. 
Se prezinta de catre secretar detaliile proiectului. 
Se supune de catre pre~edintele de ~edinta la vot aceasta hotarare care se 

adopta cu 8 voturi pentru. 
Domnul pre§edinte de §edinta propune trecerea la punctul 2 al 

ordinii de zi. 
Se prezinta de catre Primar continutul proiectului de H.C.L. 

Se supune de catre pre~edintele de ~edinta la vot aceasta hotarare care se 
adopta cu 8 voturi pentru. 

Domnul pre§edinte de $edinta propune trecerea la punctul 3 al 
ordinii de zi. 

Se prezinta de catre secretar primar principalele aspecte privind hotararea $i 
necesitatea acesteia.Se ia cuvantul de cuvantul de catre DI. consilier Bendean 
Dumitru care solicita lamuriri, care sunt prezentate de secretar. 

Se supune de catre pre~edintele de ~edinta la vot aceasta hotarare care se 
adopta cu 7 voturi pentru din 8 prezenti, fiind o abtinere. 

Domnul pre§edinte de §edinta propune trecerea la punctul 4 al 
ordinii de zi. 

Se prezinta de catre pre~edintele de ~edinta proiectul $i ulterior se supune la 
vot $i se adopta cu 8 voturi pentru din cei 8 consilieri prezenti. 

Se propune de domnul pre§edinte de $edinta trecerea la punctul 5 al 
ordinii de zi. 

Se prezinta de catre pre~edintele de ~edinta proiectul $i ulterior se supune la 
vot $i se adopta cu 8 voturi pentru din cei 8 consilieri prezenti. 

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi. DI. Consilier Bendean Dumitru ridica 
problema reparatiilor la drumuri dupa sapaturile determinate de introducerea 
canalizarii. 

De asemenea ridica problema ca sunt defeqiuni la sistemul de iluminat peblic 
$i solicita repararea acestuia precum $i taierea tufi$urilor de acat de pe marginea 
drumurului la intrarea in comuna. Se prezinta lamuriri de catre DI. Primar Becan 

loan. 
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DI. consilier Matei Vilut ridica problema repararii ~anturilor dupa sapaturi $i de 
curatare a celor care sunt blocate cu pamant $i gunoaie deoarece din cauza ploilor 
se pot produce inundatii. 

Domnii consi lieri Bendean Dumitru $i Rus Nelu-Stanel solicita impra$tierea de 
piatra suplimentara pe drumuri , deoarece sunt conditii grele de circulatie. Domnul 
pre$edinte de ~edinta Dreptate Florin este de acord $i solicita di. primar lamuriri 

suplimentare privind efectuarea lucrari lor, lamuriri care sunt prezentate 
Domnul pre~edinte de sedinta constata ca nu mai sunt subiecte care necesita 

sa fie discutate 1n cadrul Consiliului Local al Comunei Mice§tii de Campie, fapt pentru 
care declara Tnchise lucrarile sedintei Consiliului Local. 

Drept pentru cares-a incheiat prezentul proces verbal. 

Secretar 

Florin, Mihai Bogdan 
• 
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