ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
COMUNA MICE$TII DE CAMPIE
CONSILIUL LOCAL

MINUTA
$EDINTEI DE iNDATA A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI
MICE$TII DE CAMPIE DIN DATA DE 22.12.2021
$edinta a fost convocata prin Dispozitia primarului comunei Mice$tii de Campie Nr. 92
din data de 21.12.2021;
Convocatorul de ~edinta cu nr. 3445 din 21.09.2021;
$edinta incepe la ora 13,00 ~i se incheie la ora 14,00.
Pre~edinte de ~edinta este domnul consilier Matei Vilut;
Prezenta : 7 consilieri prezenti din 9 privind componenta Consiliului local. Absenti Domnii
consilieri Belden Nicolae ~i Oltean Mihai.
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 22.12.2021 este urmatoarea:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetare a buget ului comunei
Mice~t ii de Campie pe anul 2021;

Inztiator: Primarul comunei Mice~tii de Campie, Domnul Becan Joan
2. VPr9iect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar minorului CHI LUT
DARIUS-CATALIN, persoana cu handicap grav cu asistent personal, in vederea beneficierii
serviciilor de evaluare, terapie recuperatorie $i activitat i cu caracter individual prin Programul

"Interven,tie timpurie pentru copilu/ cu dizabilita,ti';·
Jnztiator: Primarul comunei Mice~tii de Campie, Domnul Becan Joan
3. Diverse;

Se supune la vot Convocatorul de $edinta acesta vota(Jdu-se cu 7 voturi
pentru din totalul de 7 consilieri prezenti la 5edinta, 0 voturi impotriva 5i O abtineri.

Se cite$te primul "Proied de Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetare a
bugetului comunei Mice§tii de Campie pe anul 2021 '~
Este prezent DI. Lakatos Attila, responsabil in cadrul compartimentului contabilitatebuget-finante din cadrul aparatului de specialitate al primarului·comunei Mice~tii de Campie care
da explicatii consilierilor.
Proiect ul este sup us votarii $i votat astfel: 7 voturi "pentru " din totalul de 7
consilieri prezenti la ~dinta, O voturi '1mpotriva"5i O "abtineri'~
Se cite$te al doilea " Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar
minorului CHILUT DARIUS-CATALI N, persoana cu handicap grav cu asistent personal, in
vederea beneficierii serviciilor de evaluare, terapie recuperatorie ~i activitati cu caracter
individual prin Programul "Intervenfie timpurie pentru copilul cu dizabilita,ti';·
Despre acordarea acestei sume de bani s-a vorbit $i Tn cadrul $€dintei extraordinare din
data de 22.06.2021 doar ca la acea data nu existau bani la buget prin$i in acest scop.
Consilierii decid a se aloca suma de 500 lei / lunar catre Fundatia Ioncenti cu sediul
social in Bistrita-Nasaud, pentru $edintele de terapie recuperatorie $i activitati cu caracter
individual prin Programul "Intetvenfie timpurie pentru copi/u/ cu dizabilita,ti'; pentru minorul
CHI LUT DARIUS-CATALIN, persoana cu handicap grav cu asistent personal.
Proiectul este sup us votarii ~i votat astfel: 7 voturi "pentru " din totalul de 7
consilieri prezenfi la ~dinJa, 0 voturi ''impotriva'~i O "abfineri':
Se trece la discutarea problemelor - Diverse - de pe Ordinea de zi:
- Cererea nr. 3444/21.12.2021 din partea Dlui Rus Ghiorghe,
reprezentant al PFA RUS GHIORGHE care solicita diminuarea suprafetei de pa$une de la 7,00 ha
la S, 70 ha din contractul de concesiune ca urmare a faptului ca, in urma teledeteqiei nu iese
intreaga suprafata eligibila .
Consileirii resping in unanimita te cererea, motiviand ca dansul trebuie sa aiba
in vedere operafiunile de curaf:iire a pa~unii de vegetafie invaziva (brusturi, scaiefi,
arbufti, etc.} urmand a transforma cat mai mu/ta suprafafa de pa$une a fi eligibila.
Cererea Dlui Deak Gheorghe din localiatea I
prin care se
solicita demolarea pichetului aflat langa proprietatea lui $i care este in stare neutilizabila.
Consilierii decid in unanimitate demo/area acestuia si recuperarea pompei
care datorita faptului ca este foarte veche ar putea contitui "piesa de muzeu'~
Nefiind alte discutii, Domnul pre$edinte al $edintei declara Tnchisa $edinta.
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