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Incheiat azi, cu ocazia ~edintei ordinare a Consiliului Local al comunei Mice~tii de Campie din data de 
18.12.2020. 

$edinta a fast convocata de catre primarul Comunei, domnul loan Becan prin Convocatorul inregistrat 
sub nr.4403/10.12.2020 conform prevederilor art. 133 alin. 2 $i 134 din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 din 
3 iulie 2019 - privind Codul administrativ. 

In urma apelului nominal se constata ca sunt prezenti un nr. de 9 consilieri, respectiv Beldean Nicolaie, 
Bendean Dumitru, Bocskai Andrei, Dreptate Florin, Matei Vilut, Oltean Mihai, Pop Grigore, Rus loan, Rus Nelu
Stanel. 

Avand in vedere pandemia de COVID 19 $i recomandarile medicale, prezenta $edinta se tine purtand 
obligatoriu ma$ti. 

Participa de drept la ~edinta DI. primar Becan loan $i Doamna Egri-Kasonyi lldiko-Eva in calitate de 
secretar delegat temporar al comunei Mice~tii de Campie, in baza Dispozitiei primarului nr. 87 din 02.12.2020. 

La $edinta se prezinta Domnul Negrutiu Nicolae care cere voie pre$edintelui de $edinta de a participa. 
Domnul Bocskai Andrei cere consimtamantul consilierilor de a-i da prioritate, Domnului Negrutiu Nicolae 

pentru a-$i expune problema. 
Domnul Negrutiu Nicolae incepe expunerea situatiei, cerand ca doi consilieri, in fapt, Domnul Oltean 

Mihai $i Belden Nicolaie sa se abtina deoarece sunt inruditi cu persoanele care sunt subieqii cauzelor care vor 
fi expuse. 

Incepe relatarea faptelor de catre Domnul Negrutiu '1n anul 1949 familia lui a cedat prin contract de 
comodat un imobil situat pe teritoriul satului Visuia pentru folosin,ta gratuita. Folosin,ta gratuita era condi,tionata 
de punere la dispozi,tie a casei sau gasirea unei solu,tii alternative succesorilor. Din anu/ 1990 nus-a pus la 
dispozi,tie nici casa, nici nu s-a gasit o solu,tie. 

Mai mult, de la numirea fn func,tie a Domnului Mihai Bogdan, pentru ca acesta sa aiba cuno$tiinta de 
fapte, is-a retrimis coresponden,ta anterioara $is-au cerut documentele doveditoare a acestui fapt de la arhiva 
i nstitu,tiei. 

Domnul Mihai Bogdan i-a relatat ca o parte din arhiva instituiei a fost predata la Arhivele Na,tionale $i 
fiind aceste circumstan,te nu putem sa fi punem la dispozi,tie cele cerute. 

Domnul Negru,tiu Nicolae a facut referire la o adresa din partea ANRP la care nu is-a dat raspuns f n 
termen'~ 

Domnul Primar ii expune situatia existenta in institutie, a decesului survenit pe nea$teptate a Domnului 
Mihai Bogdan, a faptului ca s-a vorbit la Arhivele Nationale $i ca urmeaza sa reluam procedura imediat ce 
urmeaza o reorganizare in cadrul institutiei ca urmare a decesului Domnului Secretar. 

Mai mult iristitutia a fast informata verbal de aparinatorii defunctului ca la domiciliul acestuia existau 
documente printre care $i cele ale Domnului Negrutiu, dosare $i documente ce aveau sa fie ridicate de 
primarul comunei Mice$tii de Campie cat mai repede cu putinta. 

Toate aceste fiind spuse, pre$~dintele $edintei ii intreba daca mai are ceva de expus. Domnul Negrutiu 
spune ca nu, ca aceasta este problema pe care o are $i prin urmare se schimba urari de "Sarbatori fericite" $i 
parase$te sala de $edinta. 

Domnul Bocskai Andrei incepe $edinta de Consiliu Local cerandu-i Doamnei secretar delegat temporar 
sa dea citire procesului-verbal din $edinta anterioara. 
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Doamna Egri-Kasonyi Ildiko-Eva cite~te Procesul-verbal nr. 4097 din data de 11.11.2020 care este votat 

cu 8 voturi pentru, 1 abtinere din partea Domnului Belden Nicolae care mentioneaza ca procesul-verbal este 
un amalgam de la ultimele doua ~edinte de consiliu local. 

Doamna secretar delegat temporar mentioneaza ca doar acesta a fast gasit la dosar ~i prin urmare ea 
nu detine infarmatii de la ~edinta anterioara intrucat nu a fast prezenta. 

in continuare pre~edintele de ~edinta, DI. Bocskai Andrei da citire ordinii de zi : 
1.Proiect de hotarare privind aprobarea 18di6dirii bugetare a bugetului amunei Micejl:ii de c.ampie in luna 

decernbrie 2020; 
2.Proiectde hotarare privind aprobarea incheierii ex~ bugetare al Primariei amunei M~i de 

C-ampie pe trimestrul m, anul 2020; 
3.Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor §i taxelor locale datorate de persoanele 

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

juridice din comuna Mice,tii de Campie in anul 2021; 
S.Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor financiar ca ajutor de inmormantare 

domnului Mihai Bogdan, fost secretar general al comunei Mice,tii de Campie; 

Domnul Primar intervine cu mentiunea ca dore!;ite suplimentarea Ordinii de zi cu 1nca doua proiecte de 
hotarare ~i anume: 

6.Proiect de hotarare privind apartenen~ la domeniul public al U.A.T Mice,tii de 
Campie al imobilului "drum" situat in intravilanul comunei Mice,tii de Campie, judeiul 
Bistri~-Nasaud, sublinind ca aici este vorba de drumul spre Casa Parohiala Ortodoxa Mice,tii 
de Campie; 

7.Proiect de hotarare privind alegerea pre§edintelui de §edin~ al Consiliului local al 
comunei Mice,tii de Campie pe urmatoarele trei luni de zile; 

a.Diverse; 

Se supune la vot §i se aproba in unanimitate acesta ordine de zi. 

Se trece la discutarea primului proiect de hotarare privind aprobarea red:ificarii bugetare a bugetului 
amunei M~i de c.ampie in luna decanbrie 2020. 

Membrii a:misiei de buget-finate au e.xaminat da:aliat proiedul in urma intalnirii din data de 17.12.2020 cu resp:nsabilul 
mmpartimetului finandar-mntabil, Coolnul L.akatai Attila, Coolnul Primar ~ [))amna secretar delegat temporar, avizand favorabil 
proiedul. 

Se vomaza proiedul cu 9 voturi pentru, o abineri, o voturi impotriva din tntalul de 9 consilieri prezen1i. 

Se trece la discutarea celui de-al doilea proiect de hotarare privind aprobarea incheierii exE!IQl\iei 
bugetare al Primariei amunei M~i de c.ampie pe trimestrul m, anul 2020 care dupa detaliere !ji avizul 
favorabil al amisiei buget-fi~ din data de 17.12.2020 este aprobatcu 9 voturi pentru, o al]!:ineri, o wturi 
impotriva din tntalul de 9 consilieti prezen1i. 

Se trere la alSCUtarea celui de-al treilea proiect de hotarare privind sta bil irea impozitelor §i taxelor locale 
datorate de persoanele fizice §i juridice din comuna Mice,tii de Campie in anul 2021. Aici se aduce 
in dicsutie raspunsul din partea Institutului de Statistica cu privire la indicele de inflatie calculat pe perioada 
octombrie 2019-octombrie 2020 ~i au loc discutii $i comparatii asupra diferentei care ar aparea in cazul 
aplicarii indexarii cu 2,2%, constatandu-se ca acesata diferenta este una mica. 
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Se supune la vot varianta proiectului de hot:arare cu indexarea de 2,2% votandu-se cu 7 

voturi pentru, 2 abtineri (Domnul Pop Grigore ~i Matei Vilut), 0 voturi impotriva din totalul de 9 
consilieri prezenti. 

Setrece la cflSOJtarea celui de--al patrulea proied:de hotarare privind stabilirea taxelor speciale, 
datorate de persoanele fizice ~i juridice din comuna Mice~tii de Campie in anul 2021, 
parcurgandu-se punct cu puct Anexa nr. 1 la Hot:arare, anexa care este parte integrant:a din 
hot:arare. 

Astfel: 
1. -pentru constatarea §i evaluarea pagubelor produse la culturile agricole de catre persone fizice §i Juridice se 
stabile§teo taxa de 50 RON/solicitare. 
Varinata este votata cu 9 voturi pentru, 0 abineri, 0 voturi impotriva din 9 consilieri prezenti. 
2. -taxa viza expertiza de 25 lei/exemplar. 
Varinata este votata cu 9 voturi pentru, 0 abineri, 0 voturi impotrivl din 9 consilieri prezenfi. 
3. -taxa privind eliberarea certificate/or de edificare a constructiilor 25 lei 
Varinata este votata cu 9 voturi pentru, 0 abineri, 0 voturi impotriva din 9 consilieri prezenti. 
4. Taxa privind stabilirea limitelor de proprietate existenta pentru anul 2020 de 100 lei/dep/asare este anulata 
de consilieri; 
5. Taxa lnregistrare : 

-vehicu/e §i mopede 20 lei/an 
- tractoare 50 lei/an 

Varinata este votata cu 9 voturi pentru, 0 abineri, 0 voturi impotriva din 9 consilieri prezenfi. 
6 .. -taxa multiplicare xerox- format A-4✓ 1 leu fata-verso, 0,50 bani fata 
- format A3✓ 2 /eijcoala 
Varinata este votata cu 9 voturi pentru, 0 abineri, 0 voturi impotriva din 9 consilieri prezenti. 
7.-taxa concesiune/f'nchiriere spafii 2 lei /mp/luna 
Varinata este votata cu 8 voturi pentru, 1 abineri {Matei Vilut}, O voturi impotriva din 9 consilieri 
prezenfi. 
8. -taxa concesiune terenuri intravilan,pentru activitatii economice 
a)pana la l000mp ..................................... 2 lei/mp/luna 

b)peste l000mp .......................................... .2 lei/mp/luna 
Varinata este votata cu 8 voturi pentru, 1 abineri {Matei Vilut}, 0 voturi impotriva din 9 consilieri 
prezenti. 
9.- taxa concesiune/f'nchiriere terenuri intravilan(gradini},lleu/mp/an 
Varinata este votata cu 9 voturi pentru, O abineri, 0 voturi impotriva din 9 consilieri prezenfi. 
10. - taxa concesiune/f'nchiriere teren extravilan,500 lei/ha/an 
Varinata este votata cu 7 voturi pentru, 2 abineri {Matei Vilut ii Rus Ioan}, 0 voturi impotriva din 
9 consilieriprezenti. Consilieriimotiveazacataxa nu este mare luandin considerare subventia de la 
APIA. 
11.- taxa - Pentru serviciile de eliberare schife,plan situafie( plan cadastra/) 20 lei/exemplar 
Varinata este votata cu 9 voturi pentru, 0 abineri, 0 voturi impotriva din 9 consilieri prezenfi. 

12. - taxa activitafi ce au scop public (birou notarial,birou avocat_, cabinet medical) 1 leu/mp/an. 
Varinata este votata cu 9 voturi pentru, 0 abineri, 0 voturi impotriva din 9 consilieri prezenti. 
13. - Pentru teren neproductiv nu se percepe impozit. 
Varinata este votata cu 9 voturi pentru, 0 abineri, 0 voturi impotriva din 9 consilieri prezenti. 
14. - taxa eliberare documente arhiva 40 lei. 

Varinata este votata cu 9 voturi pentru, 0 abineri, 0 voturi impotriva din 9 consilieri prezenfi. 
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15. - taxa atestat $i carnet cormercializare,. de producator agricol 100 lei. 

Varinata este votata cu 9 voturi pentru, 0 abineri, 0 voturi impotrivl din 9 consilieri prezenfi. 
16. - taxa vizare atestat $i carnet cormercializare,. de producator agricol 50 lei. 
Varinata este votata cu 9 voturi pentru, 0 abineri, 0 voturi impotriva din 9 consilieri prezenfi. 
17. - taxa eliberare certificat fiscal 1 O lei. 
Varinata este votata cu 9 voturi pentru, 0 abineri, 0 voturi impotrivl din 9 consilieri prezenfi. 
18. - taxa comert stradal 30 lei/zi. 
Varinata este votata cu 9 voturi pentru, 0 abineri, 0 voturi impotriva din 9 consilieri prezenfi. 

Se trece la discutarea Anexei nr. 2 la HCL privind taxele pentru fnchiriere caminelor culturale de pe raza 
UA T Micestii de Campie. Aici se sublinieza faptul ca cele din Visuia $i Mice$tii de Campie sunt reabilitate $i prin 
urmare taxa de fnchireire ar trebui sa fie mai mare decat f n cazul Caminului din Fantanita care nu este 
reabilitat. 

Domnul Belden Nicolae argumenteaza ca aceste taxe nu ar trebui stabilite deoarece,. ,tinand cont de 
pandemia cauzata de COVID-19 probabil var ti restric,tii fn continuare $i nu se var putea organiza nun,ti sau 
diverse evenimete fn spa,tii f nchise. 

Domnul Bocskai Andrei subliniaza ca totu$i acestea trebuie gandite $i stabilite. 
Domnul Bendean Dumitru cere sa fie adaugata peste tot,. f n Anexa nr. 02 al Hotararii varinata predarii 

Caminelorfn stare curate. 

Prin urmare se stabilesc taxele pentru f nchirierea Caminelor Culturale de pe raza UAT-ului conform 
Anexei nr. 02,. parte integranta din hotarare astfel: pentru Clminele din Visuia 1i Mice$tii de Campie 
taxa de inchiriere este de 250 lei, Fantani,ta 50 lei, pentru nunti, botezuri, discoteci, majorate, zile 
onomastice, garantia de 500 lei {pentru Mice1tii de Campje 1i Visuia, excepfie Fantani,ta} 
rambursabila in cazul in care nu se constata stricaciuni. In celelalte cazuri enumerate mai jos 
garanfia este de 250 lei {pentru Mice$tii de Campie $i Visuia, excepfie Fantani,ta} rambursabill 
dacl nu se constata stricaciuni. 

Pentru parastase, inmormantari 50 lei inchirierea la Caminele din Mice1ti 1i Visuia, pentru 
Fantani,ta nu se perce taxi. 

Pentru spectacole de orice natura se pllte,te o taxi fixl de 100 lei 
Se admite inchirierea veselei 1i a mobilierului de la Clminele Culturale pentru mese 

organizate in afara Clminului Cultural cu perceperea unei taxe de inchiriere de 50 lei 
Pentru spectacole 5i concursuri organizate de elevi nu se percepe nici o taxi de inchiriere 
Pentru activitati politice, electorale 5i adunlri cetatene$ti caminele culturale vor fi puse la 

dispozifia organizatorilor gratuit CU MEN.TIUNEA DE A SE PREDA CURA T. 
Pentru activitafi religioase se percepe taxa la utilitati dupl consum. 
Taxa pentru oficierea casatoriilor in zilele de samblta, duminica 5i sarbltorile legale este 

de 50 Lei Ron, iar in timpul programului de lucru, este de 25 Lei Ron. 
Taxa desfacere casatorie {divort} este de 550 lei Ron 
Se supune la vot Anexa nr. 2 parte integranta din hotarare care este votata cu B voturi 

pentru, 1 abfinere {Belden Nicolaie}, 0 voturi impotriva, din totalul de 9 consilieri prezenfi. 

Se trece la discutarea celui de-al cincilea proiect de ho~rare privind acordarea unui ajutor 
financiar ca ajutor de inmormantare domnuiui Mihai' Bogdan, fost secretar general al comunei 
Mice~tii de Campie. 

Domnul Belden Nicolaie intreaba pe Doamna Egri-Kasonyi care este cuantumul salariului net pe care ii 
primea Domnul Mihai Bogdan ~i in functie de ac~sta sa se ia o decizie. 
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Se propune varinata sumei de 5000 lei net ca ~i ajutor financiar acordat apartinatorilor defuntului Mihai 

Bogdan. 
Hotararea este supusa la vot cu 9 voturi pentru, O abfineri, O voturi impotriva din totalul de 

9 consilieri prezenp. 
Se trece la discutarea celui de-al ~selea proiect de hotarare privind apartenenia la 

domeniul public al U.A.T Mic~tii de Campie al imobilului "drum" situat in intravilanul 
comunei Mice~tii de Campie, judeiul Bistri'3-Nasaud. 

Domnul Primar subliniaza ca aici este vorba de drumul spre Casa Parohiala Ortodoxa Mice$tii de 
Campie $i pentru ca acesta sa poata fi inclus in proiectul de asfaltare trebuie sa fie intabulat ~i trecut in 
domeniul public al comunei. 

Hot:ararea este supusa la vot cu 9 voturi pentru, O abfineri, O voturi impotriva din totalul de 
9 consilieri prezenti. 

Se trece la proiectul de hotarare privind alegerea pre~intelui de ~in\;a pe perioada 
ianuarie - martie 2021 ,i se decide ca urmatorul p~inte sa fie Domnul Bendean Dumitru. 

Hot:ararea este supusa la vot cu 9 voturi pentru, 0 abtineri, O voturi impotriva din totalul de 
9 consilieri prezenfi. 

Se trece la discutarea ultimului punct de pe Ordine de zi - Diverse. 
Aici se da citire cererii nr. 4501/2020 a Domnului Matei Vilut prin care acesta solicita inchirierea 

spatiului din spatele Monumentului de Eroi din localitatea Mice$tii de Campie pentru creearea unei zone de 
destindere, amenajat cu mese pentru jocuri sportive tip ping-pong. 

Domnul Primar mentioneaza ca aprobarea acestei cereri $i amenajare unei zone de relax in spatele 
monumentului de eroi nu crede ca ar fi privita bine din partea locuitorilor UAT-ului, tinand cont ca acolo au lac 
festivitatile ocazionate de ziua Ispasului sau de 1 Decembrie, ca acel spatiu a fast gandit pentru evenimente de 
acest gen, pentru omagierea eroilor nostri. 

Domnul primar propune spatiul de peste drum in locul unde este remiza. 
De asemenea, Domnul Primar cere consilierilor sa efectueze un sondaj pe raza comunei, sa intrebe 

oamenii daca ar fi de acord cu acesata cerere $i ulterior, in urma rezultatelor sondajului, cererea sa fie 
rediscutata . 

Se trece la discutarea problemei privind acordarea cantitatilor de lemne catre populatie. 
Se reamint~te cantitate de 116 m3 de lemne disponibila din care 20 m3 se acorda Parohiilor de pe 

raza UAT-ului (cate 4m3 pe Parohie), la Scoala se acorda 7 m3, pentru spatiul medical se acorda lm3 la 
Fantanita $i 1 m3 la Visuia. Diferenta de circa 86 m3 se va acorda populapei, in baza cererilor, nr. cazurilor 
persoanelor vulnerabile sau perosoanelor cu handicap despre care se va decide in $edinta urmatoare. 

Domnul pre~edinte de sedinta constata ca nu mai sunt subiecte care necesita sa fie discutate in cadrul 
Consiliului Local al Comunei Mice~tii de Campie, fapt pentru care declara inchise lucrarile $edintei Consiliului 
Local. 

Drept pentru cares-a incheiat n.-.... >:,,.,...-,s,- ,.,.,::..--'"'.,.'...,.'" s-verbal. 

Pre~inte de ~in Secretar delegat, 
Consilier Bocskai Andrei _...__----. Egri-Kasonvi/Ildiko-Eva 

Prezentul proces-verbal fil!J#:-i.l/U,t,t~ u 9 voturi pentru, O abpneri, O voturi impotriva din 
totalul de 9 consilieri prezenfi la ~inta. 
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