
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

COMUNA MICE$TII DE CAMPIE 
CONSILIUL LOCAL 

MINUTA 

$EDINTEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI 
MICE$TII DE CAM PIE DIN DAT A DE 04.05.2021 

$edinta a fost convocata prin Dispozitia primarului comunei Mice$tii de Campie Nr. 34 
din data de 29.04.2021; 

Convocatorul de ~edinta cu nr.1230 din 29.04.2021; 
$edinta ,ncepe la ora 10,00 ~i se ,ncheie la ora 13,00. 
Pre~edinte de ~edinta este domnul consilier Belden Nicolaie; 
Prezenta: 9 consilieri prezenti din 9 privind componenta Consiliului local. 
Din partea executivului participa domnul primar Becan loan . 
La ~edinta participa Doamna Egri - Kasonyi lldiko - Eva, secretar delegat temporar $i 

crescatori de animale de pe raza comunei Mice$tii de Campie interesati 1n problema atribuirii 
pa$unilor de pe raza comunei Mice$tii de Campie; 

ORDINEA DE 21: 

Domnul pre~edinte de ~edinta Belden Nicolaie, inainte de a proceda la 
supunerea la vot a materialelor inscrise pe ordinea de zi, face referire la 
prevederile art. 228 Cod Administrativ, consilierilor locali, aflati in conflict de 
interese, ceranduli-se a se ab~ine de la votarea, respectiv adoptarea 
Proiectului de Hotarare privind modificarea ~i completarea Hotararii de 
Consiliu Local al comunei Mice~tii de Campie nr. 12 din 31.03.2021 privind 
concesionarea prin licitatie publica a suprafetelor de paji§ti 
apartinand domeniul public al comunei Mice~tii de Campie, faptul fiind 
consemnat de Doamna Egri-Kasonyi lldiko-Eva in Procesul-verbal al ~edintei. 

Se da citire Procesului-verbal din data de 31.03.2021 care este votat cu 
9 voturi pentru, 0 voturi impotriva, O voturi abtineri din totalul de 9 consilieri 
prezenti la ~edinta. 

Se da citire Procesului-verbal din data de 22.04.2021 care este votat cu 
9 voturi pentru, 0 voturi impotriva, O voturi abtineri din totalul de 9 consilieri 
prezenti la ~edinta. 



Prin urmare, Ordinea de zi pentru ~edinta din data de este urmatoarea: 

1. Proiect de Hotarare privind modificarea ~i completarea Hotararii de 
Consiliu Local al comunei Mice~tii de Campie nr. 12 din 31.03.2021 privind 
concesionarea prin licitatie publica a suprafetelor de paji§ti apartinand 
domeniul public al comunei Mice~tii de Campie; 

Initiator proiect primarul comunei Mice1tii de Campie, domnul Becan 
Ioan. 

Se voteaza §i se adopt:a hotararea nr. 21 din 04.05.2021 cu 6 voturi pentru din 
totalul de 9 consilieri prezen\i la §edinta, 0 voturi impotriva ~i 3 ab\ineri (Domnii 
Oltean Mihai, Rus Nelu-Stanel ~i Rus loan). 

2. Diverse. 

SECRETAR DELEGAT, 
Egri-Kasonvi ldiko-Eva 
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