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ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

COMUNA MICE$TII DE CAMPIE 
CONSILIUL LOCAL 

MINUTA 

~EDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI 
MICE~TII DE CAMPIE DIN DAT A DE 22.04.2021 

$edinta a fost convocata prin Dispozitia primarului comunei Mice$tii de Campie Nr. 33 
din data de 15.04.2021 ; 

Convocatorul de §edinta cu nr.1197 din 15.04.2021 ; 
$edinta incepe la ora 10,00 §i se incheie la ora 13,00. 
Pre§edinte de §edinta este domnul consilier Belden Nicolaie; 
Prezenta: 9 consilieri prezenti din 9 privind componenta Consiliului local. 
Din partea executivului participa domnul primar Becan loan . 
La §edinta participa Doamna Egri - Kasonyi lldiko - Eva, secretar delegat temporar; 

ORDINEA DE ZI : 

Domnul pre~edinte de ~edinta da citire convocatorului nr. 1197 /15.04.2021 
care este aprobat cu 9 voturi "pentru", 0 voturi "abtineri", 0 voturi ''impotriva" din 
totalul de 9 consilieri prezenti la ~ecinta. 

Prin urmare, Ordinea de zi pentru ~edinta din data de 22.04.2021 este 
urmatoarea: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri !ji 
cheltuieli al comunei Mice~ii de Campie pe anul 2021; 

In~tiator: Primarul comunei Mice?tii de Campie/ Domnu/ Becan loan 
Proiect de hotarare supus transparen,tei decizionale 

Se voteaza ~i se adopta hotararea nr. 18 din 22.04.2021 cu 9 voturi pentru din totalul de 
9 consilieri prezenti la ~edinta, 0 voturi impotriva ~i 0 abtineri. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii execu~iei bugetare al 
Primariei comunei Mice~tii de Campie pe trimestrul IV anul 2020; 

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

Se voteaza §i se adopta hotararea nr. 19 din 22.04.2021 cu 9 voturi pentru din totalul de 
9 consilieri prezenti la §edinta, 0 voturi impotriva $i 0 abtineri; 



3. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local al 
comunei Mice~tii de Campie nr. 10 din 25.02.2021 privind aprobarea 
"Regulamentului de masuri ce vizeaza imbunatatirea activitatii de 
gospodarire ~i infrumusetare a Comunei Mice~tii de Campie, a obligatiilor si 
responsabilitatilor care revin institutiilor publice, agentilor economici, 
cetatenilor pentru buna gospodarire a comunei Mice~tii de Campie si 
respectarea conditiilor de mediu, de siguran~a precum si stabilirea 
sanq:iunilor". 

In~tiator: Primarul comunei Mice?tii de Campie,, Domnul Becan Joan 

Se voteaza ~i se adopta hotararea nr. 20 din 22.04.2021 cu 9 voturi pentru din totalul de 
9 consilieri prezenti la $edinta. 0 voturi impotriva ~i O abtineri; 

SECRETAR DELrEGAT, 
Egri-Kasonyi ll~k_ Eva 




