
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

COMUNA MICE$TII DE CAMPIE 
CONSILIUL LOCAL 

MINUTA 

~EDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI 
MICE~TII DE CAM PIE DIN DAT A DE 26.08.2021 

$edinta a fost convocata prin Dispozitia primarului comunei Mice?tii de Campie Nr. 55 
din data de 19.08.2021; 

Convocatorul de ~edinta cu nr.2132 din 19.08.2021; 
$edinta incepe la ora 10,00 ~i se incheie la ora 13,00. 
Pre~edinte de ~edinta este domnul consilier Dreptate Florin; 
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 21 : 

Ordinea de zi pentru $edinta ordinara din data de 26.08.2021 este urmatoarea: 

l.Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii executiei bugetare al 
Primariei comunei Mice~tii de Campie pe trimestrul II, anul 2021; 

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

2. Proiect de hotarare privind modificarea componentei parcului auto, a cotei de 
combustibil pentru utilajele , autoutilitarele, autoturismele $i alte bunuri mobile 
proprietatea Comunei Micestii de Campie, judetul Bistrita - Nasaud $i aprobarea 
normativelor de cheltuieli pentru actiunile de protocol organizate la nivelul Primariei 
comunei Mice$tii de Campie; 

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

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Local anual de lucrari pentru 
persoanele care au savar$it infraqiuni, ce var presta munca nerenumerata in folosul 
comunitatii ca obligatie stabi lita de catre instanta de judecata; 

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

4. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii de Consiliu Local nr. 29 din 
30.06.2021 privind insu$irea documentatiei tehnice cadastrale pentru efectuarea 
demersurilor de actualizare a datelor in vederea inscrierii in Cartea Funciara a unui 
imobil apartinand domeniului privat al comunei Mice$tii de Campie; 



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

5. Proiect de hotarare pentru modificarea Anexei la H.C.L.32din 30.06.2021 
privind aprobarea unor masuri de imbunatatire a actului de transparenta decizionala $i de 
cre$tere a gradului de acces al cetatenilor la documente de interes public $i a activitatii Primariei 
$i Consiliului Local al Comunei Micestii de Campie $i a comisiilor de specialitate; 

In~tiator: Domnul Belden Nicolaie - consilier local 

6. Diverse. 

Se supune la vot Convocatorul de 1edinfa acesta votandu-se cu 9 voturi 
pentru din totalul de 9 consilieri prezenti la Jedinta, O voturi impotriva Ji O 
abfineri. 

Doamna Egri-kasonyi Ildiko-Eva da citire Procesului-verbal al 1edinfei 
din data de 30.07.2021 care este votatcu cu 9 voturi pentru din totalul de 9 
consilieri prezenti la Jedinta, O voturi impotriva Ji O abfineri. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotarare prMnd aprobarea incheierii 
executiei bugetare al Primariei comunei Mice~tii de Campie pe t rimestrul II, anul 
2021 

Se voteaza Ji se adopta Hotararea nr. 37 din 26.08.2021 cu 9 voturi 
pentru din totalul de 9 consilieri prezenti la Jedinta, O voturi impotriva Ji O 
abfineri. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotarare privind modificarea componentei 
parcului auto, a cotei de combustibil pentru utilajele , autout ilitarele, autoturismele $i 
alte bunuri mobile proprietatea Comunei Micestii de Campie, judetul Bistrita - Nasaud 
$i aprobarea normativelor de cheltuieli pentru aqiunile de protocol organizate la nivelul 
Primariei comunei Mice?tii de Campie; 

Se voteaza Ji se adopta Hotararea nr. 38 din 26.08.2021 cu 9 voturi 
pentru din totalul de 9 consilieri prezenti la Jedinta, O voturi impotriva Ji O 
abfineri. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotarare privind aprobarea Planului Local 
anual de lucrari pentru persoanele care au savar?it infraqiuni, ce vor presta munca 
nerenumerata in folosul comunitatii ca obliga~ie stabilita de catre instanta de judecata; 

Se voteaza Ji se adopta Hotararea nr. 39 din 26.08.2021 cu 9 voturi 
pentru din totalul de 9 consilieri prezenti la Jedinta, O voturi impotriva Ji O 
abfineri. 



Se trece la discutarea Proiectului de hotarare privind revocarea Hotararii de 
Consiliu Local nr. 29 din 30.06.2021 privind 1nSU$irea documentatiei tehnice cadastrale 
pentru efectuarea demersurilor de actualizare a datelor in vederea inscrierii in Cartea 
Funciara a unui imobil apartinand domeniului privat al comunei Mice$tii de Campie; 

Se voteaza Ji se adopta Hotararea nr. 40 din 26.08.2021 cu 9 voturi 
pentru din totalul de 9 consilieri prezenti la 5edinfa, 0 voturi impotriva ti O 
abpneri. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotarare privind modificarea Anexei la H.C.L.32 
din 30.06.2021privind aprobarea unor masuri de imbun~tatire a actului de transparenta 
decizionala $i de cre~tere a gradului de acces al cetatenilor la documente de interes public ~i a 
activitatii Primariei !_;i Consiliului Local al Comunei Micestii de Campie $i a comisiilor de 
specialitate; 

Se voteaza fi se adopta Hotararea nr. 41 din 26.08.2021 cu 8 voturi 
pentru din totalul de 9 consilieri prezenti la Jedinfa, O voturi impotriva Ji 1 
abfineri in persoana D-lui RUS IOAN. 

Diverse: au loc discutii diverse legate de situatiile existente in comuna expuse in 
foma detaliata in Procesul-verbal al $edintei. 

SECRETAR Dl;+EGAT, 
Egri-Kasonvi ltdiko-Eva 




