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 19.10.2021

,,---...._

$edinta a fost convocata prin Dispozitia primarului comunei Mice$tii de Campie Nr. 74
din data de 13.10.2021;
Convocatorul de §edinta cu nr. 2713 din 13.10.2021;
$edinta 1ncepe la ora 10,00 §i se 1ncheie la ora 13,00.
Pre§edinte de §edinta este domnul consilier Matei Vilut;
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 21:
Ordinea de zi pentru $edinta ordinara din data de 19.10.2021 este urmatoarea:

1. Proiect de Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetare a bugetului
comunei Mice§tii de Campie conform Hotararii de Guvern nr. 1088/2021 privind alocarea unei
sume din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe
anul 2021, pentru unele unitati administrativ-teritoriale;
Ini,tiator: Primarul comunei Mice?tii de Campie, Domnul Becan Joan
2. Proiect de Hotarare pentru aprobarea Cererii de finantare $i a Devizului general pentru
obiectivul de investitii ,,Modernizare strazi rurale fn comuna Micestii de Campie, Jude,tul Bistri,ta Nasaud';·
Ini,tiator: Primarul comunei Mice$tii de Campie, Domnul Becan Joan
3. Proiect de Hotarare privind aprobarea investitiei: "Cresterea eficien,tei energetice $i
gestionarea inteligenta a energiei fn cladirile pub/ice -Primaria comunei Mice?tii de Campie"
Initiator: Primaru/ comunei Mice$tii de Campie, Domnul Becan loan
4. Proiect de Hotarare privind aprobarea investitiei: "Cre$terea eficienfei energetice $i
gestionarea inteligenta a energiei fn cladirile pub/ice - Gradini,ta din /ocalitatea Mice?tii de
Campie"
Ini,tiator: Primarul comunei Mice$tii de Campie, Domnul Becan Joan
5. Proiect de Hotarare privind imputernicirea ~i mandatarea inspectorilor din cadrul
Corpului de control al A.DJ. De$euri Bistrita-Nasaud pentru constatarea contraventiilor $i
aplicarea sanqiunilor prevazute in Regulamentului serviciului public de salubrizare al judetului
Bistrita-Nasaud $i in legislatia aplicabila in vigoare;
Ini,tiator: ADI De?euri - Bistri,ta-Nasaud

6. Proiect de Hotarare privind aprobarea numarului, a cuantumului burselor ~colare
aferente semestrului I, a anului $Colar 2021-2022 pentru elevii din invat~mantul preuniversitar
de stat, la nivelul comunei Mice!}tii de Campie $i a cheltuielilor de deplasare de la locul de
domiciliu la locul de munca a cadrelor didactice !ji personalului auxiliar de la Scoala Gimnaziala
Mice~tii de Campie;
Ini{iator: Primarul comunei Mice$tii de C§mpie., Domnul Becan Ioan

7. Diverse.
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Doamna Egri-Kasonyi Ildiko-Eva in calitate de secretar delegat temporar al comunei
Mice$tii de Campie, prezinta in fata consilierilor Procesul-Verbal al ~edintei extraordinare de
Consiliu Local din data de 23.09.2021 care este votat de cu 7 voturi pentru,2 abtineri (Domnii
Belden Nicolaie ~i Matei Vilut care au fost absenti la $edinta extraordinara din data de
23.09.2021), o voturi importiva.
Se cite$te $i Procesul-verbal al !jedintei ordinare din data de 30.09.2021 care este
aprobat cu 9 voturi pentru, 0 voturi ab9nere, 0 voturi 1mportiva.
Se supune la vot Ordinea de zi care este aprobata cu 9 voturi pentru, 0 voturi abtinere,

o voturi importiva $i se trece la discutarea fiecarui proiect de hotarare Tn parte.
La $€dinta participa ~i Doamna Scridonei Ana, 1n calitate de Director interimar al $colii
Glmnazlale MiCe$tii de Campie care solicita Consiliului Local sprijin financiar necesar pentru
zugravitul salilor de clasa, burse scolare, amenajarea salii de informatica $i achizitionarea unui
video-proiector care ar fi util in perioada cursurilor on-line !ji paducerea la zi a arhlvei lnstitutiei.
Consilierii Locali iau nota de cerintele Doamnei Director, ulterior aceasta prasind Sala de
~edinta.
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Se dau citire si celor doua cereri inregistrate din partea Parohiei Greco-Catolice Visuia $i
Parohiei Reformate din localitatea Fantanita , ambele avand ca $i scop solicitarea de sprijin
financiar in cuantum de 10.000 lei in vederea diverselor operapuni de renovare ale bisericilor
respectiv Caselor Parohiale.
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