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

PROCES VERBAL 
Tncheiat azi 31. 01.2019 cu ocazia §edintei ordinare a Consiliului local al comunei 

Mice§tii de Campie. 
$edinta a fost convocata de catre primarul comunei, domnul Becan loan prin 

convocatorul inregistrat 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. 

Tn 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, in calitate de primar §i Doamna 
Consilier Clasa I Egri-Kasonyi lldiko-Eva cu delegare temporara cu atributii ale secretarului 
comunei Mice§tii de Cimpie. 

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 loc in 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 intrebati consilierii prezenti la §edinta daca exista contestatii cu privire la procesul 
verbal al §edintei anterioare. 

Nu exista contestatii. 
Se supune la vot 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 alegerea pre~edintelui de ~edinta al Consiliului 

local al comunei Mice~tii de Cimpie pe o perioada de 3 luni, potrivit prevederilor art. 35, alin. (1) 
din Legea nr. 215, republicata privind administra\ia public locala cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

2. Proiect de hotarare privind organizarea retelei §Colare a unitatilor de 
invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Mice§tii de Campie, pentru anul §Colar 
2019- 2020; 

3. Proiect de hotarare privind insu~irea raportului privind activitatea asistentilor 
personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul Primariei comunei Mice~tii de Campie 
pentru semestrul 11, anul 2018; 

4. Proiect de hotarare privind stabilirea salariului de baza pentru functionarii 
publici §i personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Mice~tii de Campie precum ~i a indemnizatiilor consilierilor locali, incepand cu data de 
01 .01.2019; 



5. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local Mice$tii de 
Campie nr. 49/21 .12.2018 privind stabilirea impozitelor $i taxelor locale, datorate de persoanele 
fizice $i juridice in comuna Mice$tii de Campie, in anul 2019; 

6. 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 $i transport al de$eurilor municipale $i managementul 
statiilor de transfer $i al centrelor de colectare din judetul Bistrita-Nasaud; 

7. Diverse probleme; 
Se trece la discutarea punctului 1 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, alegerea pre$edintelui de 
$edinta al Consiliului local al comunei Mice$tii de Cimpie pe o perioada de 3 luni, potrivit 
prevederilor art. 35, alin. (1) din Legea nr. 215, republicata privind administratia public locala cu 
modificarile $i completarile ulterioare $i se aproba cu 9 voturi pentru, voturi impotriva $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 organizarea retelei $Colare a 
unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Mice$tii de Campie, pentru 
anul $COiar 2019 - 2020 $i se aproba cu 9 voturi pentru, voturi impotriva $i abtineri nu sunt. 

Se trece la discutarea punctului 3 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 insu$irea raportului 
privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul Primariei 
comunei Mice$tii de Campie pentru semestrul II, anul 2018 $i se aproba cu 9 voturi pentru, 
voturi impotriva $i abtineri nu sunt. 

Se trece la discutarea punctului 4 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 stabilirea salariului de baza pentru 
functionarii publici $i personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Mice$tii de Campie precum $i a indemnizatiilor consilierilor locali, incepand cu data de 
01 .01 .2019 $i se aproba cu 9 voturi pentru, voturi impotriva $i abtineri nu sunt. 

Se trece la discutarea punctului 5 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 modificarea Hotararii Consiliului 
Local Mice$tii de Campie nr. 49/21 .12.2018 privind stabilirea impozitelor $i taxelor locale, 
datorate de persoanele fizice $i juridice in comuna Mice$tii de Campie, in anul 2019 $i se 
aproba cu 9 voturi pentru, voturi impotriva $i abtineri nu sunt. 

Se trece la discutarea punctului 6 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 $i transport al de$eurilor municipale 
$i managementul statiilor de transfer $i al centrelor de colectare din judetul Bistrita-Nasaud $i se 
aproba cu 9 voturi pentru, voturi impotriva $i abtineri nu sunt; 



Se trece la dicutarea punctului 7 al ordinei de zi - Diverse probleme. 
Se incepe prin citirea cererii nr. 51/14.01 .2019 din partea Doamnei Nogi Ema-Rozalia 

care solicita 3 me. lemne de foe in numele 9i pentru persoana cu handicap pe care o are in 
ingrijire, Lakatos Alexandru, din satul Fantanita cu titlu gratuit. 

Consilierii aproba sa i se dea solicitantului 2 me. de lemne de foe $i ii cer O-lui 
viceprimar, Oltean Mihai sa indeplineasca demersurile in acest sens. 

Se inscrie la cuvant DI. Bendean Dumitru care ridica problema necolectarii de$eurilor la 
unele gospodarii. DI Viceprimar afirm~ ca accesul ma$inilor de la sabubritate nu a fast posibil 
din cauza condi\iilor meteo nefavorabile. DI. Bendean subliniaza ideea ca de$eurile de la 
aceste gospodarii sa se colecteze de ma$ini ale Primariei $i sa fie aduse intr-un punct de 
accesibilitate pentru Supercom. DI. primar afirma ca se v-a tine cont de aceste lucru e viitor 
cand primaria v-a intra in posesia vehiculelor agricole pentru care s-au facut proiect. 

DI. Bendean ridica problema dezapezirii $i pe strazile locale de catre firma de 
dezapezire. 

Tot DI. Bendean consiliaza ca operatiunile cu lucrarile de canalizare sa se faca in mod 
ordonat $i nu in toate satele deodata. 

DI. primar Becan loan confirma ca var fi aduse trei echipe, cate unul pentru fiecare sat 
astfel incat lucrarile sa fie finalizate in primavara anului 2019. 

Se inscrie la cuvant DI Dreptate care subliniaza importanta existen\ei utilajelor agricole 
achizionate prin proiect, cat mai repede posibil la sediul primariei. DI. primar afirma ca se 
a$teapta dear notificarea 9i spera ca prin luna Februarie/Martie 2019 sa apara. 

Tot DI. Dreptate cere la $8dinta urmatoare a se prezenta o situatie valorica a pietrei 
depusa pe sate ~i subliniaza ideea de a se prevedea in buget bani pentru piatra care trebuie 
dusa in Visuia pentru astuparea gropilor. 

Se inscrie la cuvant 9i DI. Pop Zaharie care ridica problema iluminatului pe Catunul 
Fantani\ei. DI. viceprimar afirma ca momentan nu este disponibila o ma$ina pentru ca 
echipajele de la firma de iluminat sa intreprinda nici o operatiune, ace$tia fiind deja contactati de 
noi, dar raspunsul a fast negativ, motivand ca "datorita conditiilor meteo nefavorabile ei nu risca 
sa aduca ma9ina de mare tonaj pentru a ramane blocata in vreun loc· . 

Ne mai fiind alte probleme $edinta se incheie. 
Drept pentru care s-a i ncheiat prezentul proces verbal in doua exemplare din care unul 

se transmite lnstitutiei Prefectului , iar un exemplar ramane la dosarul de $edinta al comunei. 

PRE$EDINTE DE $EDINJA 
Bocskai A ndr~ 

PENTRU SECRETAR COMUNA, 
Egri-Kasony!;Ildiko-Eva 




