
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAU0 

COMUNA MICE$TII DE CAMPIE 
CONSILIUL LOCAL 

MINUTA 

SEDINTEI OROINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI 
MICESTII DE CAM PIE DIN DAT A DE 30.07.2021 

~edinta a fast convocata prin Dispozitia primarului comunei Mice~tii de Campie Nr. 47 
din data de 23.07.2021; 

Convocatorul de ~edinta cu nr.1973 din 23.07.2021; 
Sedinta incepe la ora 10,00 ~i se incheie la ora 13,00. 
Pre~edinte de ~edinta este domnul consilier Dreptate Florin; 
Prezenta: 8 consilieri prezenti din 9 privind componenta Consiliului local. Absent Domnul 

Oltean Mihai. 
Din partea executivului participa domnul primar Becan loan . 
La ~edinta participa Doamna Egri - Kasonyi Ildiko - Eva, secretar delegat temporar; 

ORDINEA DE ZI : 

Domnul primar Becan loan cere suplimnetarea Ordinii de zi cu Proiectului de 
Hotarare privind avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apa $i de 
canalizare, consolidat $i armonizat pentru intreaga arie a Serviciului din judetul Bistrita
Nasaud avand in vedere Adresa Adresa S.C "AQUABIS" S.A Bistrita nr. 
1891/28.07.2021. 

Prin urmare, Ordinea de zi pentru $edinta din data de 30.07.2021 este 
urmatoarea: 

1. Proiect de hotarare privindinsu$irea raportului privind activitatea 
asistent ilor personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul Primariei comunei 
Mice$tii de Campie pentru semestrul I, anul 2021; 

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

2. Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de referinta $i a modului de 
valorificare a masei lemnoase pe picior, pe specii,sortimente dimensionale $i gradele de 
accesibilitate, productia anului 2021, din fondul forestier proprietate publica a comunei 
Mice$tii de Campie , administrata de Ocolul Silvie Bistrita; 

lnifiator: Primarul comunei Mice~tii de Campie, Domnul Becan loan 



J. Proiect de Hotarare privind avizarea Caietului de sarcini al serviciului de 
alimentare cu apa $i de canalizare, consolidat $i armonizat pentru 1ntreaga arie a 
Serviciului din judetul Bistrita-N~saud; 

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

4. Diverse; 

Se supune la vot Convocatorul de 1edinfa acesta votandu-se cu 9 voturi 
pentru din totillul de 9 consilieri prezenfi la 5edintJ, 0 voturi impotriva Ji 0 
abfineri. 

Se trece la discutarea Proiect de hotarare prMrd inSU$irea raportului privind 
activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul Primariei 
comunei Mice$tii de Campie pentru semestrul I, anul 2021; 

Se voteaza Ji se adopta Hotararea nr. 34 din 30.07.2021 cu 9 voturi 
pentru din totalul de 9 consilieri prezenti la Jedinta, O voturi impotriva 5i 0 
abtineri. 

Se trece la discutarea Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de 
referinta $i a modului de valorificare a masei lemnoase pe picior, pe specii,sortimente 
dimensionale $i gradele de accesibilitate, produqia anului 2021, din fondul forestier 
proprietate publica a comunei Mice~t1i de Campie, administrata de Ocolul Silvie Bistrita 

Se voteazii fi se adopta Hotararea nr. 35 din 30.07.2021 cu 9 voturi 
pentru din totalul de 9 consilieri prezenfi la 1edinfa, O voturi impotriva ti O 
abfineri. 

Se trece la discutarea Proiect de hotarare privind avizarea Caietului de sarcini al 
serviciului de alimentare cu apa $i de canalizare, consolidat $i armonizat pentru intreaga 
arie a Serviciului din judetul Bistrita-Nasaud; 

Se voteazi 5i se adopta Hotararea nr. 36 din 30.07.2021 cu 9 voturi 
pentru din totalul de 9 consilieri prezenfi la Jedinta, O voturi impotriva 5i 0 
abfineri, 

Diverse; 

SECRET A" DELEGAT, 
Egri-KasOJ1Y1 lldiko-Eva 




