
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

COMUNA MICE$TII DE CAMPIE 
CONSILIUL LOCAL 

MIN UTA 

$EDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI 
MICE$TII DE CAIVIPIE DIN DATA DE 25.02.2021 

$edinta a fast convocata prin Dispozitia primarului comunei Mice~tii de Campie Nr. 19 
din data de 18.02.2021 ; 
Convocatorul de $edinta cu nr. 548 din 18.02.2021; 
$edinta incepe la ora ~0,00 ~i se 1·1cheie la ora 14,00. 
Pre$edinte de 9.edinta filrd d-:>rnnul connilier Bendean Dumitru; 
Prezenta: 9 consilieri prezenti din 9 privind componenta Consiliului local. 
Din partea executivului participa domnul pnmar Becan loan. 
La 9edinta participa Doamna Egri - Kasonyi lldiko - Eva, secretar delegat temporar; 

ORDIMEA DE ZI : 

1.Proiect de hotarare privmd actualizarea P1anului de analiza si acoperire a 
riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta, la nivelul comunei Mice~tii de Campie , 
judetul Bistrita - Nasaud; 

Initiator proiect primarul comunei Mice$tii de Campie, domnul Becan loan. 
Se voteaza 9i se adopta hot~rarea m. 08 tlin 25.02.2021 cu 9 voturi pentru din totalul de 

9 consilieri prezenti la 9edinta, 0 volun rmpotriva 9i 0 abtineri. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de aqiuni si lucrari de interes 
local aferent anului 2021 pentru persoanele aple de munca beneficiare de ajutor social 
conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

Initiator proiect primarul comunei Mice~tii de Campie, domnul Becan loan. 
Se voteaza 9i se adopta hota.-area nr. C9 din 25.02.2021 cu 9 voturi pentru din totalul 

de 9 consilieri prezenti la 9edinta, voturi impotriva ~i abtineri nu sunt; 

3. Proiect de hotarare Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de 
masuri ce vizeaza imbunatatirea activitatii de gospodarire ?i infrumusetare a Comunei 
Mice?tii de Campie, a obligatiilor si respon:,abilitatilor care revin institutiilor publice, 
agentilor economici, c.etatenilor !Je, 1tru bu,·•a g-:ispodarire a comunei Mice?tii de Campie 
si respectarea conditiilor de med1u, de siguranta precum si stabilirea sanqiunilor". 



Initiator proiect viceprimarul comunei Mice~tii de Cimpie, domnul Becan loan. 
Se voteaza ~i se adopta hotararea nr. 1 Odin 25.02.2021cu 9 voturi pentru din totalul de 

9 consilieri prezenti la ~edinta voturi 1mpotriva ~i abtineri nu sunt; 

SECRETAR DELEGAT, 
Egri-Knsonvi 1rn iko-fva. 




