
ROMANIA 

Judetul Bistrita-Nasaud 

Consiliul local al comunei 

Mice~tii de Campie 

PROCES VERBAL 

incheiat azi 27.06.2019, 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 inregistrat sub nr. 1425/27.05.2019, 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 7 consilieri, 
- respectiv Bendean Dumitru, Bocskai Andrei, Dreptate Florin, Oltean Mihai, 

Rus loan, Pop Zaharie, Rus Nelu-Stanel. 
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Participa de drept la ~edinta domnul Oltean Mihai, in calitate de viceprimar, ~i Mihai 
Bogdan in calitate de secretar al comunei Mice~tii de Cimpie. 

Pre§edintele de §edinta di. Consilier Dreptate Florin arata ca sunt 
indeplinite conditiile cerute de lege, fiind prezenti 7 din cei noua consilieri. 

in continuare secretarul comunei supune spre aprobare procesul verbal al 
sedintei ordinare din data de 10.06.2019. 

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 hotarare privind alegerea pre$edintelui de §edinta al 

Consiliului local al comunei Mice§tii de Campie pe o perioada de 3 luni de 
zile(iulie, august, septembrie), pe anul 2019; 

2. Proiect de hotarare privind stabilirea domeniilor serviciilor publice 
§i a locurilor in care contravenientii persoane fizice vor presta activitati in 
folosul comunitatii. 

3. Proiect de hotarare privind organizarea §i desfa§urarea licitatiilor 
publice deschise in vederea inchirierii de terenuri ~i cladiri, apartinand 
domeniului public ~i privat al comunei Mice~tii de Campie. 

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

ordinii de zi. 

1 



Se prezinta de catre pre$edinte proiectul. 
Se supune de catre pre§edintele de $edinta la vot aceasta hotarare care se 

adopt:a cu 7 voturi pentru. 
Domnul pre§edinte de ~edinta propune trecerea la punctul 2 al 

ordinii de zi. 
Se prezinta de catre secretar continutul proiectului de H.C.L. Intervine di. oonsilier 

Bendean Dumitru care solicita explicatii detaliate cu privire la obiectele de 
activitate unde ar putea presta cei condamnati activitate $i numarul celor susceptibili 
sa ajunga in aceasta situatie. Este chemata Dna. Consilier els. I Stupinean Maria(de 
la compartimentul Taxa $i Impozite care prezinta explicatiile necesare Dlui. 
Consilier). 

Se supune de catre presedintele de ~edinta la vot aceasta hotarare care se 
adopta cu 7 voturi pentru din 7 prezenti. 

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

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

Astfel se prezinta cele 3 propuneri de regulamente care sunt explicate. 
Consilieri intervin ~i solicita rand pe rand explicatii. 
Se supune de catre pre~edintele de ~edinta la vot regulamentele. 

- Primul se adopta cu 7 voturi din 7 prezenti. 
- Propunerea pentru eel de al doilea Regulament este adoptata cu modificarea 

ca in primul an nu se percepe nicio o taxa, dar pentru anii 2,3,4,5 ai 
contractului chiria este de 2 lei/mp/luna $i 1VA(Cu 6 voturi din 7 prezenti); 

- Anexa nr. 3 este respinsa la vot cu 5 voturi din 7(Regulamentul nr. 3). 
Domnul pre§edinte de sedinta constata ca nu mai sunt subiecte care necesita 

sa fie discutate in cadrul Consil iului Local al Comunei Mice~tii de Campie, fapt pentru 
care declara inchise lucrarile sedintei Consiliului Local. 

Drept pentru cares-a incheiat prezentul proces verbal. 
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Secretar 

Mihai Bogdan 
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