
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

COMUNA MICE$TII DE CAMPIE 
CONSILIUL LOCAL 

MINUTA 

$EDINJEI DE iNDATA A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI 
MICE$TII DE CAMPIE DIN DATA DE 10.11.2021 

$edinta a fost convocata prin Dispozitia primarului comunei Mice~tii de Campie Nr. 76 
din data de 09.11.2021; 

Convocatorul de §edinta cu nr. 2952 din 09.11.2021; 
$edinta incepe la ora 09,00 §i se incheie la ora 10,00. 
Pre§edinte de §edinta este domnul consilier Dreptate Florin; 
Prezenta: 9 consilieri prezenti din 9 privind componenta Consiliului local. 
Din partea executivului participa domnul primar Becan loan . 
La ~edinta participa Doamna Egri - Kasonyi Ildiko - Eva, secretar delegat temporar; 

ORDINEA DE ZI: 

Ordinea de zi pentru ~edinta DE INDATA din data de 10.11.2021 este urmatoarea: 

1. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local 
al comuneiMice!jitii de Campie in Consiliul de Administratie al $com Gimnaziale 
Mice!jitii de Campie !jii in Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul 
concursului pentru ocuparea funqiilor de director/ director adjunct in unitatile de 
inva~mant preuniversitar din judetul Bistrit,a-Nasaud; 

In~tiator: Primarul comunei Micepii de Campie, Domnul Becan roan 

2. Diverse 

Se supune la vot Convocatorul de fedinta acesta vot:andu-se cu 9 voturi 
pentru din totalul de 9 consilieri prezenfi la 5edinta, O voturi impotriva 5i O abfineri. 

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local 
al comuneiMice!jitii de Campie in Consiliul de Administratie al $colii Gimnaziale 
Mice!jitii de Campie !jii in Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul 
concursului pentru ocuparea funqiilor de director/ director adjunct in unitiitile de 
inva~mant preuniversitar din judetul Bistrita-Nasaud este supus la vot !jii votat cu 8 
voturi "pentru", 01 "abtineri "(consilierul propus - DI. Belden Nicolaie), 01 voturi 
''impotriva". . 



Diverse: 
Neexistand cereri de discutat $i avand 1n vedere incidenta de cazuri multe existente la 

nivelul comunei, $edinta se incheie, propunandu-se cape viitor, ?edintele de Consiliu Local sa 
se lina in incinta Caminului Cultural Mice$tii de Campie pentru pastrarea distantarii, 'in vederea 
prevenirii infectarii cu virusul SARS-COV-2, consilierii fiind cu totii de acord. 

SECRETAR Dl;lf.GAT, 
Egri-Kasonyi lldJko-Eva 




