
ROMANIA 

COMUNA MICE$TII DE CAMPIE CONSIUUL LOCAL 

JUDETtJL BISTRITA-NASAUD 
1376/28.05.2020 

PROCES VERBAL 

incheiat azi 28.05.2020, cu ocazia ~edintei extraordinare a Consiliului Local al comunei 
Mice~ii de campie, din data de 28.05.2020. 

Sedinta a fost convocata de catre primarul Comunei, domnul loan Becan prin 
convocatorul inregistrat sub nr. 1326/22.05.2020, 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 ~ sunt prezen9 un nr. de 7 consilieri, respectiv 
Bocskai Andrei, Dreptate Florin,Matei Vilut, Oltean Mihai, Pop Maria, Rus loan, Rus Nelu
Stanel, fiind doi absenti(Bendean Dumitru,Maier Gh~ghe). 

Avand in vedere pandemia de COVlD 19 ~i reco~le medicale, prezenta $edinta se 
tine pe serii, conditia fiind sa nu fie mai mult de 8 pers~, distantate la 1,5 m - 2 m unul 
fa1a de celalalt, ~i purtand obligatoriu m~~i $i manu$i de ptotectie. 
Participa de dreptla ~edinta DI. primar Becan loan $i Mihai Bogdan in calitate de secretar 
general al comunei Mice~tH de Campie. 

in contlnuare pre$edintele de ~dinta, Dna. POP MARIA da citire ordinii de zi1: 

1. Proiect de hotarire privind punerea la dispozitia proiectului " Proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul 
Bistrita-Nasaud", a terenului pentru constructia/ extinderea/ reabilitarea 
noilor investitli aferente acestuia 

2. Proiect de hotarire privind revocare H.C.L. nr. 4/15.01.2020 a Consiliului 
local al Comunei Ml<:e1tii de Campie, judetul Bistrita - Nisaud. 

3. Diverse. , 
Se supune la vot ti se aprobi in unanimitate acesta ordine de zi(voturi 

consilieri prezenti), intil de 4 consilieri(tura 1) $i apoi de 3 consllieri(tura 2 -
deoarece pre$edintele i$i exprimase votul in tura 1). 

Se prezinta $i se aprobi intii de 4 consilieri(tura 1) fi apoi de 3 
consilieri(tura 2 - deoarece pre$edintele ifi exprimase votul in tura 1 )Procesele 
verbale din datele 13.05.2020 ,115.04.2020 

1.in continuare doamna pre~dinte de sedinta Dna. POP MARIA da citire proiectelor de 
hotare, rand pe rand ~i sunt supuse la vot fiind aprobate astfel(centralizator pe ambele ture): 

1 NOTA. Avand in vedere Pandemia de COVI0 19 ordinea de zi a fost prezentata de doua ori. 
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Nr. Nr. Denumire HCL Nr. consilieri care au votat 
crt. HCL Pentru impotriva s-au abtinut 

1 32 Proiect de . hotarare 7 0 0 
privind punerea la 
dispozitia proiectului " 
Proiectul regional de 
dezvoltare a 
infrastructurii de apa si 
apa uzata din judetul 
Bistrita-Nasaud", a 
terenului pentru 
constructia/ extinderea/ 
reabilitarea noilor 
investitii aferente 
acestuia 

2 33 Proiect de hotarare 7 0 0 
privindrevocare H.C.L. 
nr. 4/15.01.2020 a 
Consiliului local al 
ComuneiMice$tii de 
Campie, judetulBistrita 
- Nasaud. 

Doamna pre~edinte de sedinta constata ca nu mai sunt subiecte care necesitas a fie 
discutate in cadrul Consiliului Local al Comunei Mice~tii de Campie, fapt pentru care dedara 

inchise lucrarile !?edintei Consiliului Local. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

Pre$edinte de $edinta 

Consili - . ARIA 
My 
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Secretar general 

Mih_;ii Bogdan 




