
ROMANIA 
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Nr.864 din 22.03.2021 

MIN UTA 

$edintei EXTRAORDINARE a Consiliului Local MICE$TII DE CAMPIE 
din data de 22.03.2021 

Convocarea la sedinta ordinara a consiliului local al comunei Mice$tii de Campie s-a facut 
in baza Dispozitiei primarului comunei Mice$tii de Campie nr.26 din 17.03.2021, prin 
convocatorul la sedinta nr.827 din 17.03.2021. 

Din numarul total de 9 consilieri locali , 09 sunt prezenti la lucrarile §edintei, §edinta 
fiind legal const ituita. 

D-na secretar delegat Egri-Kasonyi Ildiko-Eva a dat citire procesului-verbal al $edintei 
extraordinare din data de 19.02.2021, fiind supus aprobarii $i votat in unanimitate. 

Lucrarile sedintei de consiliu sunt deschise de Domnul Bendean Dumitru viceprimarul 
comunei Mice$tii de Campie care aduce la cuno$tiinta consilierilor locali ordinea de zi si anume : 

1. Aprobarea Procesului-verbal al sedintei extraordinare al Consilului local al 
comunei Mice~tii de Campie din data de 19.02.2021; 

Procesul-verbal este votat in cu 09 voturi ,,pentru'; 0 vot ,,abtineri" si 0 voturi 
,,impotriva" din 09 voturi exprimate. 

2 Proiect de hotarare privindmodificarea~actuali2areacatego1ieidefulosintaa 
imobill ._.i ideutir.ait:in cartea Funciara Nr. 962 a ~i Fintilli!,a (comuna Mic:x$i de campie), 
numar radasbal 172 din "curte" in "drum" ~ insaierea aasuia in trot ISOllUI ''Ur~ din lo!f' 
idE!l1tif.c:atin domeniul publical comunei M~ de C1mpie prin Hotaralea de Guvan IY. 905/200Z 
~ runaru1 ss, mc1 idE!I ,tir.care 1.J.1.1 

Proiectul de hotarare a fost votat in cu 09 voturi ,,pentru'; 0 vot ,,abtineri" si 
0 voturi ,,impotriva" din 09 voturi exprimate. 

3. Diverse; 

La "Diverse", intervine Domnul Primar Becan loan aducand in discutie doua 
Proiecte de Hotarare: 

a) Proiect de hotarare privind concesionarea prin licita~ie publica a 
suprafe~elor de paji~ti apa~inand domeniul public al comunei Mice~ii de 
Campie; 



....... 

b) Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii de Consiliu Local nr. 6 din 
29.01.2020 pentru aprobarea Regulamentului de instituire ~i administrare 
a taxei speciale de salubrizare in Comuna MICE$TII DE CAMPIE ~i 
instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021; 

Mentionand ca acestea sunt afi~ate atat pe situl institutiei cat ~i pe afi!?ierul Primariei 1n 
vederea tndeplinirii procedurilor de transparenta, avand loc discutii pentru fiecare din cele doua 

Proiecte de hotarare. 
Doamna Secretar inmaneaza fiecarui consilier cate un exemplar din Proiectul de hotarare 

privind concesionarea prin licitatie publica a suprafetelor de pajisti apaftinand domeniul public al 
comunei Mice~tii de Campie, supus transparentei, Domnul primar rugandu-i sa-1 analizeze ~i s~ 

aduca eventuale completari sau modificari. 

Punctele de lucru inscrise pe ordinea de zi fiind epuizate, domnul Bendean Dumitru, 
presedi~tele de sedint~, declara inchise lucrarile ~edintei EXTRAORDINARE a Consiliului Local. 

In conformitate cu dispozitiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, minuta se va 
publica la sediul Primariei Mice~tii de Campie. 

Secretar, delegat, 
EGRI-KASONYI ILDIKO-EVA 




