
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

COMUNA MICE~TII DE CAMPIE 
CONSILIUL LOCAL 

MINUTA 

$EDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI 
MICE$TII DE CAMPIE DIN DATA DE 16.12.2021 

$edinta a fost convocata prin Dispozltia prlmarului comunei Mice~ii de 
Campie Nr. 91 

din data de 10.12.2021 ~i Convocatorul de ~edinta cu nr. 3256 din 10.12.2021; 
$edinta 7ncepe la ora 10,00 ~i se incheie la ora 13,00. 
Pre~edinte de ~edinta este domnul consilier Matei Vilu; 
Pentru pastrarea unei mai bune distantari 7n vederea evitarii infectarii cu 
virusul SARS-COV-2, ~edinta se tine 7n incinta "Caminului Cultural Mice~tii 
de Campie" 
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 ordinara din data de 16.12.2021 este 
urmatoarea: 

1. Proiect de Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetare a bugetului 
comunei Mice~tii de Campie pe anul 2021; 

lnifiator: Primarul comunei Mice$(1l de Campie, Domnul Becan loan 

2. Proiect de Hotarare privind aprobarea incheierii exea.Jtiei bugetare al Primariei 
romunei Mire§tii de c.ampie pe bimestrul m, anul 2021; 

In~tiator: Primaru/ comunei Mice$(ii de Campie, Domnul Becan loan 

3. Proiect de Hotarare privind stabilirea impozitelor ~i taxelor locale datorate 
de persoanele fizice ~i juridice din comuna Mice~tii de Campie 7n anul 2022; 



Jnifiator: Primarul comunei Mice$tii de Campie, Domnul Becan 
Joan 

4. Proiect de Hotarare privind stabilirea taxelor speciale, datorate de 
persoanele fizice ~i juridice din comuna Mice~ii de Campie, in anul 2022; 

Jn~tiator: Primarul comunei Mice$tii de Campie, Domnul Becan 
Joan 

5. Proiect de Hotarare privind alegerea pre~edintelui de ~edinta al Consiliului 
local al comunei Mice$1:ii de Campie; 

Jn~tiator: Primarul comunei Mice$tii de Campie, Domnul Becan 
Joan 

6. Diverse; 

Se supune la vot Ordinea de zi, aceasta votandu-se cu 9 voturi 
pentru din totalul de 9 consilieri prezenp la 5edinta, O voturi impotriva 
5i O abtineri. 

Se cite~e primul "Proiect de Hotarare privind aprobarea rectificarii 
bugetare a bugetului comunei Micejtii de Campie pe anul 2021'~ 

Este prezent DI. Lakatos Attila, responsabil in cadrul compartimentului 
contabilitate-buget-finante din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Mice~tii de Campie care da explicatii consilierilor. 

Proiectul este supus votarii ~i votat astfel: 9 voturi "pentru "din totalul 
de 9 consilieri prezenti la 5edinta, 0 voturi "impotriva ''ii O "abtinerr: 

Se cite$te al doilea "Proiect de Hot:arare privincl aprobalf!a incheierii execuJiei 
bugetare al Prtmariei amunei Mk::'eytii de f:ampie pe trimestrul DI, anul 2021 '~ 

DI. Lakatos Attila, responsabil in cadrul compartimentului contabilitate
buget-finante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mice$tii 
de Campie Plimariei prezinta exeo.J!ia bugetara al romunei Miceyii de C.§mpie pe 
trimestrul m, anul 2021; 

Se parcurge Proiectul ~i este supus votarii astfel: 9 voturi 0 pentru O din 
totalul de 9 consilieri prezenti la 5edinta, O voturi '1mpotriva05i O 
0abtineri'~ 



Se parcurge al treilea 'Proiect de Hotarare privind stabilirea impozitelor §i 
taxelor locale datorate de persoanele fizice §i Juridice din comuna Mice$tii de 
Campie tn anul 2022"; 

I-a cuvantul Doamna secretar delegat temporar reamintind consilierilor ca 
Proiectul de Hotarare s-a facut tinand cont de discutiile avute cu dansii in lunile 
anterioare $edintei, cand Ii s-a expus raspunsul privind rata infaltiei comunicata 
de Institutul National de Statistica Bistrita-Nasaud. , , 

Consilerii decid in unanimitate plafonarea taxele $i impozitelor locale pe 
anul 2022 la nivelul anului 2021 de$i, in cadrul discutlilor Ii s-au prezentat 
consilierilor cadrul legal din Codul Fiscal privind necesitatea indexarii sau 
majorarii cu rata infaltiei comunicata de Institutul National de Statistica Bistrita
Nasaud. 

Consilierii decid in unanimitate plafonarea taxele $i impozitelor locale pe 
anul 2022 la nivelul anului 2021. 

Se parcurge Proiectul de Hotarare fiind supus votarii astfel: 9 voturi 
''pentru n din totalul de 9 consilieri prezenti la 5edinta, 0 voturi 
"impotriva ''Ii o "abtineri'~ 

Se cite$te al patrulea "Proiect de Hotarare privind stabilirea taxelor 
speciale, datorate de persoanele fizice ji Juridice din comuna Mice$tii de Campie, 
tn anul 2022'~ 

Se parcurge Proiectul de Hotarare insistandu-se pe Anexele care fac parte 
integranta din Proiectul de Hotarare. 

Se parcurge Proiectul de Hotarare fiind supus votarii astfel: 9 voturi 
''pentru "din totalul de 9 consilieri prezenti la ,edinta, 0 voturi 
'1mpotriva'',i O nabtineri'~ 

Se cite$te al cincilea "Proiect de Hotarare privind alegerea pre5edintelui 
de 5edinta al Consiliului local al comunei Mice$tii de Campie'~ 

Este numit DI. Oltean Mihai, consilier local, a conduce $edintele de Consiliu 
Local al comunei Mice$tii de Campie pe perioada ianuarie-martie 2022. 

Proiectul este supus la vot $i votat astfel: 9 voturi ''pentru n din totalul 
de 9 consilieri prezenti la 5edinta, O voturi "impotriva'',i O "ab/ineri'~ 

Se trece la discutarea problemelor - Diverse - de pe Ordinea de zi care vor 
fi detaliate in Procesul-verbal al $edintei ordinare din data de 16.12.2021. 



Nefiind alte dlscutii, Domnul pre~dinte al ~edintei declara inchisa $edinta. 

SECRETAR DELEGAT, 
Egri-Kasonvi Iltlilc<>-Eva 




