
,,...---.,_ 

----.. 

Judetul Bistrita-Nasaud 
Consiliul local al comunei 
Mice~tii de Campie 

PROCES VERBAL 

Incheiat azi 28.02.2019 cu ocazia §edintei ordinare a Consiliului local al comunei 
Mice§tii de Campie. 

$edinta a fast convocata de catre primarul comunei, domnul Becan loan prin 
convocatorul 1nregistrat sub nr. 133 din data de 25.01.2019, conform prevederilor art. 39, 
alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile §i 
completarile ulterioare. 

In urma apelului nominal se constata ca sunt prezenti un numar de 9 consilieri din 
totalul de 9 cati compun Consiliul local. 

Participa de drept la §edinta Domnul Becan loan, 1n calitate de primar §i Doamna 
Consilier Clasa I Egri-Kasonyi Ildiko-Eva, secretar delegat temporar al comunei Mice§tii de 
dmpie. 

Domnul primar arata ca sunt indeplinite conditiile cerute de lege, adica fiind prezenti 
din totalul de 9 consilieri un numar de 9 consilieri, §edinta este statutara §i declara 
deschise lucrarile §edintei. 

Domnul consilier Bocskai Andrei, care este ales ca pre§edinte de §edinta pentru 
durata de 3 luni, (respectiv lunile ianuarie, februarie, martie 2019) conform prevederilor 
art.35 alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile 
§i completarile ulterioare, este invitat sa ia lac 1n prezidiu pentru a conduce lucrarile §edintei. 

Secretarul comunei a pus la dispozitia domnilor consilieri procesul verbal al §edintei 
anterioare pentru consultarea lui, dupa care la suspus spre aprobare, conform prevederilor 
art. 42, alin. (5) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu 
modificarile §i completarile ulterioare. 

Sunt 1ntrebati consilierii prezenti la §edinta daca exista contestatii cu privire la 
procesul verbal al §edintei anterioare. 

Nu exista contestatii. 
Se supune la vat procesul verbal al §edintei anterioare §i se aproba cu 9 voturi 

pentru, voturi impotriva nu sunt. 
Domnul Bocsaki Andrei in calitate de pre§edinte de §edinta prezinta urmatoarea 

,,Ordinea de zi" al §edintei". 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea 1ncheierii executiei bugetare al 

Primariei comunei Mice§tii de Campie pe trimestrul IV, anul 2018; 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii operatorului S.C. Supercom S.A. 

de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din judetul Bistrita -
Nasaud respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare $i transfer al de$eurilor 
municipale inclusiv de$euri periculoase din de$euri menajere $i managementul statiilor de 
transfer !?i al centrelor de colectare din judetul Bistrita-Nasaud; 

3. Proiect de hotarare privind 1nsu$irea !?i aprobarea documentatiei cadastrale 
de dezmembrare a unui imobil proprietate privata al comunei Mice$tii de Campie, judetul 
Bistrita-Nasaud !?i trecerea lui din domeniul privat 1n domeniul public al comunei Mice$tii de 
Campie; 

4. Diverse probleme; 



inainte de a trece la discutarea proiectelor de hotarari ale ~edintei, DI. 
Primar Becan loan retrage de pe ordinea de zi proiectul nr. 3 privind insu~irea ~i 
aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil proprietate 
privata al comunei Mice~tii de Campie, judetul Bistrita-Nasaud ~i trecerea lui din 
domeniul privat in domeniul public al comunei Mice~tii de Campie din lipsa 
nefinalizarii documenta~iei de dezmembrare motivand reluarea acestui proiect de 
hotarare pentru o ulterioara ~edin~ de consiliu local. 

Se trece la discutarea punctului 1 al ordinei de zi la care este invitat DI. Lakatos Attila, 
contabilul Primariei Mice$tii de Campie pentru prezentare $i lamuriri. 

Se supune spre aprobare adoptarea hotararii privind aprobarea ,ncheierii executiei 
bugetare al Primariei comunei Mice$tii de Campie pe trimestrul IV, anul 2018 $i se 
aproba cu 9 voturi pentru, voturi 1mpotriva $i abtineri nu sunt. 

Se trece la discutarea punctului 2 al ordinei de zi la care domnul pre$edinte de 
$edinta prezinta proiectul de hotarare raportul de specialitate, rapoartele de avizare $i 
expunerea de motive al domnului primar. 

Se supune spre aprobare adoptarea hotararii privind aprobarea solicitarii operatorului 
S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din 
judetul Bistrita - Nasaud respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare $i transfer 
al de$eurilor municipale inclusiv de$euri periculoase din de$euri menajere $i managementul 
statiilor de transfer $i al centrelor de colectare din judetul Bistrita-Nasaud $i se aproba cu 9 
voturi pentru, voturi ,mpotriva $i abtineri nu sunt. 

Se trece la dicutarea ultimului punct de pe ordinea de zi: Diverse probleme. 
Se ,ncepe prin citirea cererii nr. 309/08.02.2019 din partea Doamnei Butz Garofita 

care solicita deschiderea unei pozitii 1n Registru Agricol 1n baza Certificatului de Mo$tenitor 
nr. 21/2018 eliberta de BNP Leah Vasile-Viorel, 

Consilierii aproba cu 9 voturi pentru $i cer Doamnei Egri-Kasonyi Ildiko-Eva sa dea 
compartimentului Registru Agricol documentele pentru operare. 

Se cite$te ulterior cererea nr. 189/2019 a D-lui Arie$an Daniel prin care acesta cere 
concesionarea terenului ,n jurul casei pe perioada maxima legala permisa. 

Consilieri nu aporba cererea pe motivul refacerii ei de catre DI. Arie$an Daniel $i 
citrea 7ntr-o ulterioara $edinta de Consiliu Local. 

Se cite$te ulterior cererea nr. 466/2019 D-lui Chiciudean Teodor care solicita 
deschiderea unei pozitii in Registru Agricol 1n baza Certificatului de Mo~tenitor nr. 3/2016 
eliberat de BNP Suliman Elena". Cererea este aprobata de toti cei 9 consilieri prezenti. 

Ulterior este citita adresa din partea D-lui Primar prin care consilierii sunt in$tiintati 
asupra filmarilor facute ~i postate pe retelele de socializare de reprezentantii Partidului USR, 
filmari facute ,,pe ascuns", rara a fi invitati cei din conducerea primariei sau vreun consilier 
local, la $cola din satul Visuia ~i Gradinita din localitatea Mice$tii de Campie $i de $edinta 
publica care s-a tinut de reprezentantii USR la magazinul-barul stesc din Visuia unde nu au 
participat decat doua sau trei persoane $i alea fiind 7n stare de ebrietate. 

DI Primar Becan loan sustine ideea ca nu este deranjat de ideea efectuarii unor 
fi lmari sau $edinte la nivel de comuna dar nu ,,pe ascuns". El mentioneaza ca $tie cum a fest 
starea comunei ,n momentul preluarii conducerii UAT-ului, ~tie ca sunt foarte multe 7nca de 
facut $i dorea chiar sa fie invitat de Doamna Iurisniti la un dialog, nu sa vina ,,pe ascuns" sa 
faca fi lmari cu ,,aspectele negative" de la Gradinita din comuna Mice$tii de Campie $i ~coala 
din satul Visuia. 

Se da cuvantul fiecarui consilier local pentru a-$i exprima parerea $i punctul de 
vedere cu privire la aceasta situatie: 
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DI. Dreptate Florin cere sa se faca verificari daca: 
- este permis sa intre pe teritoriul unei unitati publice fara acordul ~i permisiunea 

din partea conducatorului unitatii; 
- daca la vizita unui un deputat pe teritoriu l unei U.A.T nu ar trebui sa anunte pe 

cineva; 
- dansul sustine ideea ca lucrul ce se face pentru comuna sa se faca in comun; 
DI. Bendean Dumitru nu considera ca a fost comis ceva grav, sustinand ideaa ca 

filmari s-au facut tot timpul fara a fi anuntati cei din conducerea UAT-ului. 
DI. Rus Ioan_considera ca a USR-ul nu a procedat corect, DI. Consilier local, Pop 

Zaharie, reprezentant al USR-ului la nivel de comuna, trebuia sa informeze conducerea sau 
pe eel putin unii dintre consilieri. 

DI. Maier Gheorghe, sustine ideea ca nu s-a procedat corect ~i trebuiau informati 
consilierii ~i conducerea institutiei. 

DI. Rus-Nelu Stanel_sustine ideea ca trebuiau anuntati !Ji consi lierii ~i conducerea; 
DI. Oltean Mihai este de parere ca trebuie sa anunte telefonic pe viceprimar ~i 

mergea cu placere la $edinta organizata de USR in magazinul-b~r din comuna. A 
DI. Vilut intervine in discutie cu problema canalizarii, in ideea astuparii $an~urilor 

pentru canalizare deoarece ma$inile nu mai pot circula, sa fie prezent dirigintele de $antier 
pentru a coordona lucrarea, sa nu fie lasati muncitorii de "capul lor singuri". 

DI Bendean Dumitru mentioneaza ca s-a mai discutat la !jedintele anterioare $i ideea 
de a se lucra ordonat, de a lucra pe sate iar dupa terminarea unor lucrari la nivel de sat sa 
se treaca la altul . 

DI. Bocskai Andrei propune consilierilor sa urmareasca fiecare modul in care se 
efectueaza lucrarea de canalizare, in dreptul zonelor lor de responsabilitate, sa faca sesizari 
scrise sau verbale conducerii primariei in cazul in care observa ca ceva nu este bine lucrat, 
in acest sens DI. Primar putand lua masurile necesare. 

Tot DI. Bocskai Andrei propune ideea deplasarii comisiilor de specialitate in zonele 
unde se lucreaza pentru a verifica modul in care se lucreaza $i sa faca ulterioare sesizari 
primarului. 

Ne mai fiind alte probleme ~edinta se incheie. 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal Tn doua exemplare din care 

unul se transmite Institutiei Prefectului, iar un exemplar ramane la dosarul de §edinta al 
comunei. 

PRE$EDINTE DE $EDINTA 
Bocskai An~ei "" 

PENTRU SECRETAR COMUNA, 
Egri-KasonvOrldiko-Eva 




