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ROMANIA 

Judetul Bistrita-Nasaud 

Consiliul local al comunei 

Mice~tii de Campie 

PROCES VERBAL · 

Incheiat azi 31.05.2019, 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. 1425/2019, conform prevederilor din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare. 

I n urma apelului nominal se constata ca sunt prezenti un nr. de 9 consilieri, 
respectiv Bendean Dumitru; Bocskai Andrei, Dreptate Florin, Maier 
Gheorghe, Matei Vilut, Oltean Mihai, Rus loan, Pop Zaharie, Rus Nelu
Stanel. 
Participa de drept la ~edinta domnul Oltean Mihai, in calitate de viceprimar, Consilier 
clasa I, contabil Lakatos Attilla ~i Mihai Bogdan in calitate de secretar al comunei 
Mice~tii de dmpie. 

Pre~edintele de ~edinta di. Consilier Dreptate Florin arata ca sunt 
indeplinite conditiile cerute de lege, fiind prezenti 9 din cei noua consilieri. 

In continuare secretarul comunei supune spre aprobare procesul verbal al 
sedintei ordinare din data de 24.04.2019. 

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 aprobarea incheierii exeaJtiei bugetare al 

Primariei comunei M~i de tampie pe bimestrul I anul 2019; 
2. Proiect de hotarare privind insu$irea $i aprobarea documentatiei 

cadastrale de dezmembrare a unui imobil apartinand domeniului privat al 
comunei Mice~tii de Campie. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii/ actualizarii 
Organigramei ji a Statului de funqii al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Mice~tii de Campie in anul 2019. 

4. Diverse probleme. 
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Domnul pre$edinte de ~edinta propune trecerea la punctul 1 al 
ordinii de zi. 

Se prezinta de catre DI Lakatos Attila principalele aspecte privind exeaJ!ia 
bugetara a Prirnariei oomunei MC£$ii de c.ampie pe trimestrul I anul 2019. Intervine di. 
consilier Bendean Dumitru care solicita ca pe viitor sa i se transmita in format 
electronic proiectele de HCL privind executia bugetara. 

Se supune de catre pre~edintele de ~edinta la vot aceasta hot~rare care se 
adopta cu 9 voturi pentru. 

Domnul pre$edinte de $edin~a propune trecerea la punctul 2 al 
ordinii de zi. 

Se prezinta de catre DI. Viceprimar continutul proiectului de H.C.L. 
Se supune de catre pre~edintele de ~edinta la vot aceasta hotarare care se 

adopta cu 9 voturi pentru. 

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. 

Se supune de catre pre~edintele de ~edinta la vot aceasta hotarare care se 
adopta cu 9 voturi pentru. 

Domnul pre$edinte de $edin~ propune trecerea la punctul 4 al 
ordinii de zi. 

Se ridica de catre consilieri problema circulatiei camioanelor de tonaj mare pe 
drumurile care sunt afectate de lucrarile de canalizare. 

I ntervine di. Viceprimar Oltean Mihai care arata ca Dimex SRL care efectueaza 
lucrarile va trebui sa readuca drumurile $i $anturile la starea initiala. 

Se reiau discutiile $i DI. consilier Bocskai Andrei arata ca trebuie avuta grija de 
drumurile comunei. Domnul Rus Nelu-Stanel arata ca exista drumuri in Fintanita ,n 
stare foarte proasta care necesita pietruire ?i compactare urgent~. Donul Pop 
Zaharie arata ca pe tronsoanele in stare proasta trebuie puse indicatoare cu limitare 

de viteza. In concluzie di. Viceprimar Oltean Mihai precizeaza ca se vor face 
veruficari suplimentare a lucrarilor. 

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 Campie, fapt pentru 
care declara inchise lucrarile sedintei Consiliului Local. 

Drept pentru cares-a incheiat prezentul proces verbal. 
Pre~edinte de $edinta Secretar 

Consilier Dre Mihai Bogdan . 
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