
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

COMUNA MICE$TII DE CAMPIE 
CONSILIUL LOCAL 

MINUTA 

$EDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI 
MICE$TII DE CAMPIE DIN DATA DE 31.03.2021 

$edinta a fost convocata prin Dispozitia primarului comunei Mice~tii de Campie Nr. 28 
din data de 24.03.2021; 

Convocatorul de $edinta cu nr.904 din 24.03.2021 ; 
$edinta incepe la ora 10,00 $i se incheie la ora 14,00. 
Pre$edinte de $edinta este domnul consilier Bendean Dumitru; 
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 primar Becan loan cere suplimentarea Ordinii c1e zi, cu "Proiectu/ de 
Hotarare privind aprobarea ini_tierii procedurii de inchirien.? a pa$unilor $i 
fanet elor aflate in proprietatea privata a comunei Mice$tii de Campie'~ i n 
ideea de a face un demers unic atat pentru concesionarea pa~unilor aflate in 
domeniul public al comunei Mice~tii de Campie cat ~i ,pentr.u cele d in 
domneiul privat, aratand ca sunt indeplinite conditiile de t ransparenta 
decizionala pentru acest Proiect de Hotarare. 

Pentru o mai buna insu$ire a executiei bugetare pe trimestrul IV, anul 2020, 
Consi.lierii locali cer amanarea acestui Proiect de hotarare pana la $edinta 
urmatoare. 

Proiectul de Hotarare privind aprobarea unor masuri de imhunatatire a 
actului de transparenta decizionala ~i de cre~tere a gradului ~e acces al cetatenilor 
la documente de interes public ~i a activitatii Primariei $i Consiliului Local al 
Comune; Micestii de campie $i a comisiilor de specialitate este.scos de pe Ordinea 
de zi , in ideea amanarii acestuia pana la aprobarea bugetului de venituri $i 
cheltuieli al comunei Mice$tii de Campie pe anul 2021. 

Prin urmare, Ordinea de zi pentru $edin1:a din data de 31.03.2021 este 
urmatoarea: 

'. 1. Proiect de Hotarare privind concesionarea prin licita! ie publica a 
suprafe!elor de paji~ apa~inand domeniul public al comunei Mi~$tii de Campie. 

Initiator proiect primarul comunei Mice1tii de Campie, domnul Becan Ioan. 
Proiect de Hotarare supus transparenf ei decizionale. ' 



Se voteaza ~i se adopta hotararea nr. 12 din 31.03.2021 cu 7 voturi pentru din totalul de 
9 consilieri prezenti la ~edinta, 0 voturi impotriva ~i 2 abtineri. 

2. Proiect de hotarare privind privind modificarea Hotararii de Consiliu Local 
nr. 6 din 29.01.2020 pentru aprobarea Regulamentului de instituire §i administrare 
a taxei speciale de salubrizare in Comuna MICE$TII DE CAMPIE ~i instituirea taxei 
speciale de salubrizare pentru anul 2021. 

Initiator proiect primarul comunei Mice§tii de Campie, domnu/ Becan loan. 
Proiect de Hot:arare supus transparenfei decizionale 

Se voteaza ~i se adopta hotararea nr. 13 din 31 .03.2021 cu 9 voturi pentru din totalul de 
9 consilieri prezenti la ~edinta, O voturi 1mpotriva ~i O abtineri; 

3. Proiect de hotarare privind modificarea taxelor speciale, datorate de 
persoanele fizice §i juridice din comuna Mice~tii de Campie, in anul 2021; 

Initiator proiect primarul comunei Mice§tii de Campie, domnul Becan loan. 
Proiect de Hot:arare supus transparenfei decizionale 

Se voteaza ~i se adopta hotararea nr. 14 din 31.03.2021 cu 9 voturi pentru din totalul de 
9 consilieri prezenti la ~edinta, O voturi Tmpotriva ~i O ab1ineri; 

4. Proiect de hotarare privind respingerea propunerilor de Acte Adiiionale la 
Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 
1277 /2018 transmise de S.C.Supercom S.A. in perioada 15.10.2020 -24.12.2020 ~i 
respinqerea Actului Adi~ional nr. 4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a 
serviciului public de salubrizarenr. 1277 din 06.12.2018. 

Initiator proiect primarul comunei Mice5tii de Campie, domnul Becan roan. 
Proiect de Hot:arare supus transparenfei decizionale 

Se voteaza ~i se adopta hotararea nr. 15 din 31 .03.2021 cu 9 voturi pentru din totalul de 
9 consilieri prezenti la ~edinta, O voturi impotriva ~i O abtineri; 

Initial, varianta de Proiect de Hotarare propusa de ADI De~uri a fost 
urmatoarea: " Proiect de hot:arare privind respinqerea propunerilor de Acte 

Adi,tionale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public 
de salubrizarenr. 1277/ 2018 transmise de S.C.Supercom S.A. in perioada 
15.10.2020 -24.12.2020 $i aprobarea Actului Adifional nr. 4 la Contractul privind 
Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizarenr. 1277 din 
06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr. 12345 / 24.12.2020 in forma 
modificat:a de A.D.L De$£!uri Bistri,ta-Nasaud" dar dupa analizarea acestuia in mod 
detaliat, in cadrul $edintei, s-a decis in unanimitate "respinqerea oropunerilor de Acte 
Adi,tionale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de 
salubrizare nr. 1277/ 2018 transmise de S.C.Supercom S.A. in perioada 15.10.2020 -
24.12.2020 $i respinqerea Actului Adi,tional nr. 4 la Contracl'ul pri vind Delegarea prin 
concesiune a serviciului public de salubrizarenr. 1277 din 06.12.2018'~ 



s. Proiect de hotarare privind alegerea prefedintelui de fedinta al 
Consiliului local al comunei Mice~tii de Campie; 

Inipator proiect primarul comunei Mice5tii de Campie, domnul Becan Ioan. 

Se voteaza ~i se adopta hotararea nr. 16 din 31 .03.2021 cu 9 voturi pentru din totalul de 
9 consilieri prezenti la ~edinta, 0 voturi impotriva ~i O abtineri; 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea iniiierii procedurii de 
inchiriere a pa~unilor ~i fanetelor aflate in proprietatea privata a 
comunei Mice~tii de Campie. 

Initiator proiect primarul comunei Mice5(ii de campie, domnul Becan roan. 
Proiect de Hotarare supus transparentei decizionale. 

Se voteaza ~i se adopta hotararea nr. 17 din 31.03.2021 cu 7 voturi pentru din totalul de 
9 consilieri prezenti la ~edinta, 0 voturi impotriva ~i 2 voturi abtineri; 

SECRETAR DELEGAT, 
Egri-Kasonyi !Rtiko-Eva 




