
ROMANIA 

Judetul Bistrita-Nasaud 

Consiliul local al comunei 

Mice§tii de dmpie 

PROCES VERBAL 

Incheiat azi 29 martie 2019, cu ocazia §edintei ordinare a consiliului 
local al comunei Mice§tii de dmpie. 

Sedinta a fost convocata de catre primarul Comunei, domnul loan 
Becan prin convocatorul Tnregistrat sub nr. 699/22.03.2019, 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 8 
consilieri, respectiv Bendean Dumitru, Bocskai Andrei, Dreptate 
Florin, Maier Gheorghe, Oltean Mihai, Pop Zaharie, Rus loan, 
Rus Nelu-Stanel. 
Participa de drept la §edinta domnul Becan loan, 1n calitate de primar §i 
Mihai Bogdan 1n calitate de secretar al comunei Mice§tii de dmpie. 

Pre~edintele de ~edinta di. Consilier Bocskai Andrei arata ca 
sunt Tndeplinite conditiile cerute de lege, fiind prezenti 8 din cei noua 
consilieri, domnul consilier Matei Vilut fiind internat 1n spital 1n urma 
accidentului. 

In continuare secretarul comunei supune spre aprobare procesul 
verbal al sedintei de 1ndata din data de 25 martie 2019. 

Se aproba in unanimitate. 
in continuare domnul pre§edinte de sedinta da citire 

ordinii de zi. 
Se supune la vot §i se aproba 1n 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, pe anul 2019; 

2. Proiect de hotarare pentru aprobarea Procedurii specifice privind 
recrutarea, numirea §i eliberarea din functie a administratorului public al 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru ,,Serviciul de alimentare 
cu gaze naturale", judetul Bistrita-Nasaud. 
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3. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor 
tehnico-economici ca urmare a O.U.G. 114/ 2018, pentru obiectivul de 
investitie "Retea d_e canalizare a ape/or uzate menajere $i sta,tie de 
epurare in localita,tile Mice$tii de Campie/ Flntfnita si Vi$uia/ comuna 
Mice~tii de Cfmpie/ Judetul Bistr~ta-Nasaud. " 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico
economici pentru · obiectivul de investitie "Modernizare drumuri de interes 
local in comuna Micestii de Cfmpie/ Judetul Bistrita-Nasaud/~ 

5. Diverse probleme. 
Domnul pre§edinte de §edinta propune trecerea la punctul 

1 al ordinii de zi. Se supune la vat ~i se aproba in unanimitate alegerea 
ca ~i pre~edinte de ~edinta a domnului consilier Dreptate Florin, care va 
conduce ~edintele consiliului local Micestii de Campie pe o perioada de 3 
luni, incepand cu luna aprilie a anului curent, (respectiv lunile aprilie, mai 
si iunie 2019). 

Pre§edintele de §edinta propune trecerea la punctul 2 al 
ordinii. de zi.Primarului comunei Mice~tii de Cimpie, domnul Becan loan, 
da citire proiectului de hotarare cu precizarile de rigoare asupra 
necesitatii numirii unui Administrator public la Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara pentru ,,Serviciul de alimentare cu gaze naturale", 
judetul Bistrita-Nasaud. 

Se supune ~i se aproba in unanimitate hotararea pentru aprobarea 
Procedurii specifice privind recrutarea, numirea ~i eliberarea din funqie a 
administratorului public al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
pentru ,,Serviciul de alimentare cu gaze naturale", judetul Bistrita
Nasaud. 

Se trece la discutare punctului 3 al ordinii de zi. Dupa 
prezentarea de catre secretarul comunei §i de catre primar a 
efectelor asupra salarizarii de catre OUG nr. 114/2018, se trece 
la vot. Se aproba in unanimitate(S voturi consilieri prezenti), 
hotararea pentru aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici 
ca urmare a O.U.G nr. 114/2018 pentru obiectivul de investitie: ,,Refea 
de canalizare a ape/or uzate menajere fi statie de epurare in 
/ocalitatile Mice~tii de Campie, Fintini,ta si Vi~uia, comuna 
Mice~tii de Campie, judeful Bistri,ta-Nasaud'~ 

Pre~edintele de ~edinta trece la discutarea punctului 4 al ordinii de 
zi. Dupa prezentarea de catre primar a proiectului de hotarare, 
se dezbat care sunt drumurile care sunt incluse in proiect din 
cele trei localitati componente: Mice§tii de Cimpie, Visuia §i 
Fintinita. Iau pe rand cuvantul §i prezinta aspectele situatiei di. 

2 



Consilier Bendean Dumitru, care arata, ce drumuri s-au propus 
spre reabilitare in timpul mandatului sau, di. Consilier Oltean 
Mihai cu privire la situatia exacta a drumurilor $i identificarea 
lor pe harta, di. Consilier Dreptate Florin cu privire la 
cuprinderea in domeniul public a unor drumuri, pentru a putea fi 
reabilitate ulterior. 

DI. Consilier Rus Nelu-Stanel arata ca sunt mai multe 
drumuri care nu sunt cuprinse deocamdata in domeniul public $i 
nu pot fi reabilitate·motiv pentru care este foarte nemultumit. 

I se raspunde de catre DI. Primar Ioan Becan ca fiind in 
aceasta situatie mai multe drumuri, acestea vor fi identificate, 
trecute in domeniul public $i se vor efectua formalitati legale $i 
pentru reabilitarea acestora. 

Se supune de catre pre§edintele de §edinta la vat acest proiect 
care se adopta cu 7 voturi pentru(l consilier - Rus Nelu-Stanel s-a 
abtinut la vat). 
Se trece la discutarea subpunctelor de la punctul V ,,Diverse". In 

acest moment intervine di. Consilier Pop Zaharie care arata ca DI. Belden 

Nicolaie, alegator, de§i nu a solicitat sa fie primit la §edinta are de ridicat 

in fata Consiliului Local mai multe probleme. 

DI. Belden Nicolaie arata urmatoarele: 

- Ca a depus la registratura Primariei Comunei Mice§tii de dmpie 

un numar de trei adrese, din care doua erau spre §tiinta 

Consiliului Local al Comunei Mice§tii de dmpie, iar cealalta se 

referea la chiria restanta in urma unui contract de inchiriere §i la 

faptul ca Primaria Comunei Mice§tii de dmpie a gre§it calculul 

restantei rezultata din contract; 

- Ca nu a primit raspuns la nici una dintre ele. 

I se raspunde de catre secretarul U.A.T. - lui, ca va primi raspuns 

in termenul legal de 30 zile. 

Intervine DI. Primar loan Becan care arata ca aceasta 

situatie(derivata din contractul de inchiriere) este partial rezolvata ~i 

poate fi finalizata prin plata ultimelor restante. In urma dezbaterilor se 
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supune la vot ~i se adopta in unanimitate faptul ca se vor efectua 

verificari ~i se va analiza situatia DI. Belden Nicolaie in urmatoarele 

~edinte ordinare. 

Se trece la subpunctul 2 din cadrul punctului 5 de pe 

ordinea de zi. Astfel DI. Dumbravean loan, CNP 

avand adresa solicita de a i se acorda 

dreptul de a renova fantana situata pe domeniul public in locul denumit 

,,Ro§ca". Totodata precizeaza ca solicita concesionarea a 4 metri patrati 

din domeniul public ~i arata ca tot el a construit din lemn structura veche 

a fantanii ~i aceasta necesita de urgenta schimbare. Consiliul Local 

decide 1n unanimitate cu 8 voturi ca sunt necesare urmatoarele: 

- Verificare de catre organele Primariei a situatiei la fata locului; 

- Plan de situatie ~i deviz lucrari; 

- Certificat de urbanism; 

- Acord vecini. 

Dupa finalizarea acestora se va redezbate in prima ~edinta ordinara 

aceasta cerere. 

Pre~edintele de ~edinta roaga secretarul sa prezinte 

subpunctul 3 din cadrul punctului 5 de pe ordinea de zi. Astfel DI. 

Lacatu~ Csaba-Alexandru, CNP cu domiciliul in Mice~tii 

de C1mpie, solicita sa i se deschida pozitie separata 1n 

Registrul Agricol, cu nr. administrativ 53 A, deoarece exista 2 corpuri de 

imobil, in unul locuie~te el ~i are nevoie de nr admnistrativ separat 

pentru a declara animalele proprietatea sa la APIA. Se supune de catre 

pre~edintele de ~edinta la vet aceasta cerere care se adopta cu 8 voturi 

pentru. 
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Se trece la subpunctul 4 din cadrul punctului 5 de pe 

ordinea de zi. DI. Secretar cite§te cererea adresata Consiliului Local al 

Comunei Mice~tii de dmpie de catre Dna. Mate Viorica, CNP 

cu domiciliul in 

MS ~i de catre Dna. Pintea Felicia Dorina, CNP 

, cu domiciliul in 

MS, prin care acestea in calitate de mo~tenitoare legale a defunctului 

Arie~an Danila, tatal lor, 1n prezent decedat( conform documentelor 

depuse) solicita deschiderea de pozitii separate in Registrul Agricol. 

Se supune de catre pre§edintele de §edinta la vot aceasta cerere 

care se adopta cu 8 voturi pentru. 

Domnul pre§edinte 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. 

Pre~edinte de ~edinta 

Consilier Boc.ska....._..se 
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Secretar 

tiihai Bogdan ~~ 




