
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

COMUNA MICE$TII DE CAMPIE 
CONSILIUL LOCAL 

MIN U T A 

~EDINTEI DE iNDATA A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI 
MICE~TII DE CAMPIE DIN DATA DE 19.11.2021 

$edinta a fest convocata prin Dispozitia primarului comunei Mice~tii de Campie Nr. 77 
din data de 18.11.2021; 

Convocatorul de ~edinta cu nr. 3057 din 18.11.2021; 
$edinta incepe la ora 10,00 ~i se incheie la ora 11,00. 
Pre~edinte de ~edinta este domnul consilier Matei Vilut; 
Prezenta: 8 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 19.11.2021 este urmatoarea: 

1. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii de Consiliu Local al comunei Mice$tii de 
Campie nr.59/10.11.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
comunei Mice~tii de Campie in Consiliul de Administratie al $colii Gimnaziale Mice~tii de 
Campie $i in Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru 
ocuparea functiilor de director/ director adjunct in unitatile de invatamant 
preuniversitar din judetul Bistrita-Nasaud; 

lnWator: Primarul comunei Mice?tii de Campie, Domnul Becan loan 

2. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei 
Mice$tii de Campie in Consiliul de Administratie al $colii Gimnaziale Mice$tii de Campie 
$i in Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea 
functiilor de director / director adjunct in unitatile de invatamant preuniversitar din 
judetul Bistrita-Nasaud; 

ln(tiator: Primarul comunei Mice?tii de Campie, Domnul Becan loan 

3. Diverse 



Doamna Egri-Kasonyi Ildiko-Eva, in calitate de secretar delegat temporar al comunei 
Mice$tii de Campie, cere Domnului pre$edinte al $edintei, dreptul de a lua cuvantul, explicand 
ca, procedura de votare la $edinta anterioara, trebuia sa se faca prin vot secret $i prin urmare, 
se propune revocarea Hotararii anterioare (nr.59/10.11.2021) $i adoptarea unei noi hotarari, cu 
respectarea provedurii de vot, prin vot secret. 

Domnul pre$edinte de $edinta incepe a da cltire primului Proiect de hotarare privind 
revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Mice$tii de Campie nr. 59/10.11.2021 pentru 
desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Mice$tii de Campie in Consiliul de 
Administratie al $colii Gimnaziale MiCe$tii de Campie $i in Comisia de evaluare a probei de 
interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de director/ director adjunct in 
unitatile de 1nvatamant preuniversitar din judetul Bistrita-Nasaud; 

Proiectul este supus la vot acesta fiind votat cu B voturl pentru, O ab/ineri, O 
voturi impotriva. 

Se trece la discutarea celui de-al doilea proiect de hotarare, Domnul pre$edinte cerand 
fiecarui consilier a face nominalizarea pentru reprezentantul Consiliului Local al comunei Mice$tii 
de Campie in Consiliul de Administratie al $colii Gimnaziale Mice$tii de Campie $i in Comisia de 
evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de director/ 
director adjunct in unitatile de invatamant preuniversitar din judetul Bistrita-N~saud. 

Propunerea consilierilor a fast in unanimiate Domnul Nicolaie Belden. 
Doamna secretara distribuie buletinele de vat $i ii invit~ pe consilieri a vota, prin vot 

secret, individual. 
Dupa terminarea votarii, Doamna secretara desface in fata consilierilor, buletinele de 

vot, acestea citindu-se cu voce tare $i numarandu-se in acela$i tip, rezultatul fiind : B voturi 
"pentru" nominalizarea Oomnului Nico/aie Belden din totalul de 8 consilieri prezenp 
la 1edln!4 ,atat ca $i reprezentant al Consiliului Local al comunei Mice$tii de Cam pie in Consiliul 
de Administratie al $Colii Gimnaziale Mice$tii de Campie precum ~i in Comisia de evaluare a 
probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcpilor de director / director adjunct 
in unitatile de invatamant preuniversitar din judetul Bistrita-N~s~ud. 

SECRETAR Q~LEGAT, 
Egri-Kasonyil Udiko-Eva 
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