
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

COMUNA MICE$TII DE CAMPIE 
CONSILIUL LOCAL 

MIN UTA 

$EDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI 
MICE$TII DE CAMPIE DIN DAT A DE 26.05.2021 

$edinta a fost convocata prin Dispozitia primarului comunei Mice$tii de Campie Nr. 34 
din data de 29.04.2021 ; 

Convocatorul de ~edinta cu nr.1230 din 29.04.2021 ; 
$edinta incepe la ora 10,00 ~i se incheie la ora 14,00. 
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 ~edin1:ii da citire convocatorului nr. 1230/29.04.2021 
care este aprobat cu 9 voturi "pentru", 0 voturi "abtineri", O voturi ''impotriva" din 
totalul de 9 consilieri prezenti la ~edinta. 

Ordinea de zi pentru ~edinta din data de 26.05.2021. este urmatoarea: 

1.Proiect de hotarare privind privind aprobarea documentatiei tehnico-economice 
pentru investitia:''l'1odernizare $i dotare camin cultural fn sat Fantan~ta/ nr. 188/ comuna 
Mice$tii de Campie/ Judeful Bistr~ta-Nasaud': 

In~tiator: Primarul comunei Mice$tii de Campie/ Domnul Becan loan 

Se voteaza §ii se adopta hotararea nr. 22 din 26.05.2021 cu 9 voturi pentru, O 
voturi impotriva §ii O abtineri din totalul de 9 consilieri prezenti la §iedinta. 

2. Proiect de hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor 
Publice ~i Administratiei prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A., a 
amplasamentului §ii asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii 
"Modernizare $i dotare camin cultural fn sat Fantan~ta/ nr. 188/ comuna Mice$tii de 
Campie/ Jude,tul Bistr~ta-Nasaud'~· 

ln~tiator: Primarul comunei Mice$tii de Campie/ Domnul Becan loan 

Se voteaza §ii se adopta hotararea nr. 23 din 26.05.2021 cu 9 voturi pentru din 
totalul de 9 consilieri prezenti la §iedinta, O voturi impotriva $i O abtineri; 



3. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Statutului $i a Actului 
constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea integrata a 
de$eurilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud 

lnztiator: Primarul comunei Mice?tii de Campie, Domnul Becan loan 
Proiect de hotarare supus transparenfei decizionale 

Se voteaza ~i se adopta hotararea nr. 24 din 26.05.2021 cu O voturi "pentru", 9 
voturi impotriva ~i O abt ineri din totalul de 9 consilieri prezenti la ~edinta. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii $i completarii 
Regulamentului serviciului public de salubrizare al judetului Bistrita-Nasaud ~i avizarea 
Regulamentului serviciului public de salubrizare al judetului Bistrita-Nasaud actualizat; 

Inifiator: Primarul comunei Mice~tii de Campie, Domnul Becan loan 
Proiect de hotarare supus transparenfei declzionale 

Se voteaza ~i se adopta hotararea nr. 25 din 26.05.2021 cu O voturi "pentru", 9 
voturi impotriva ~i O abtineri din totalul de 9 consilieri prezenti la ~edinta. 

s. Proiect de hotarare privind modificarea taxelor speciale, datorate de 
persoanele fizice ~i j uridice din comuna Mice$tii de Campie, in anul 2021; 

Inztiator: Primarul comunei Mice~tii de Campie, Domnul Becan loan 
Proiect de hotarare supus transparenfei decizionale 

Se voteaza ~i se adopta hot:ararea nr. 26 din 26.05.2021 cu 9 voturi "pentru",O 
voturi impotriva si 1 abtineri (Domnul Dreptate Florin) din totalul de 9 consilieri prezenti 

........_ la ~edinta. 

SECRETAR DELEGAT, 
Egri-Kasonyi] lldiko-Eva 




