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4544/22.12.2020 

PROCES VERBAL 

 Încheiat azi, cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului Local al comunei Miceştii de Câmpie din data de 
22.12.2020. 
 Şedinţa a fost convocată de către primarul Comunei, domnul Ioan Becan prin Dispoziția de convocare 
nr. 93 din 21.12.2020 și Convocatorul înregistrat sub nr.4523/21.12.2020 conform prevederilor art. 133 alin. 
2lit. ași 134 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 - privind Codul administrativ.  

În urma apelului nominal se constată că sunt prezenţi un nr. de 8 consilieri: BendeanDumitru, Bocskai 
Andrei, Dreptate Florin,Matei Viluț, Oltean Mihai, Pop Grigore, RusIoan, Rus Nelu-Stănel. Lipsește de la ședință 
Dl. Belden Nicolaie.  

DomnulBocskai Andrei, președintele de ședință dă citire convocatorului care curpinde un singur proiect 

de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Miceștii de Câmpie în baza Hotărârii de Guvern nr. 1100 din 17.12.2020 privind 

alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele 

unități / subdiviziuni administrativ-teritoriale, supunând la votconvocatorul care este votat cu 8 voturi entru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri 

din totalul de 8 consilieri prezenți la ședință. 

Se citește proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Miceștii de Câmpie în baza 

Hotărârii de Guvernnr. 1100 din 17.12.2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități / subdiviziuni administrativ-teritoriale. 

Domnul Primar începe să explice că suma de bani care s-a alocat comunei noastre cu destinația de funcționare, nu pe 

dezvoltare conform Anexei prezentate de către responsabilul compartimentului financiar-contabil, Domnul Lakatos Attila.  

Se explică că totul rămâne stabilit ca la Hotărârea anterioară din data de 18.12.2020 doar că nu se vor mai lua bani de la 

”capitolul dezvoltare” și pune la ”funcționare” ci primind acasată sumă de bani aceștia vor fi folosiți la ”funcționare” 

După cele explicate se supune la vot hotărârea aceasta fiind votată cu 8 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri din totalul 

de 8 consilieri prezenți la ședință.  

 Se trece la discutarea punctului doi de pe ordinea de zi – Diverse.  

Domnul Dreptate Florin îl felicită pe Domnul Primar pentru suma de 300 mii lei primită, folosind expresia ”că a răsărit soarele și în 

comuna noastră”.  Domnul Primar menționează că acest lucru se datorează Guvernului. Intervine Domnul Bendean Dumitru adăugând 

că și în mandatele altor primari s-au primit bani.  

 Domnul Viluț Matei întreabă dacă aici se includ și banii pentru capelele mortuare pentru care s-au prins ceva bani și încep 

discuțiile legate despre capele.  

Domnul Primar explică că pentru ca aceste imobile să fie finalizate cât mai repede ar trebui să fie un constructor unic.  

Domnul Viluț este de ideea că ar trebui finalizată întâi una, apoi următoarea și tot așa.  

Domnul Primar este de părerea că dacă s-ar începe lucrările edificării unei capele mai întâi intr-un sat cum se v-a decide care 

va fi primul sat. Nu ar fi o încălcare a principiului egalității, deoarece toți locuitorii din sate au aceleași drepturi și prin urmare consideră că 

toate trebuie începute în aceeași perioadă.  

 Domnul Bendean Dumitru ridică problema modalității de atribuire a lemnelor către populație, propunând ideea acordării doar 

acelor persoane care au depus cereri până la data de 30.12.2020. 

Domnul Primar nu este de acord cu propunerea Domnului Bendean motivând că în întreaga comună sunt persoane mai 

sărace, care își permit cu greu o pâine și prin urmare propune să se facă o selecție obiectivă.  
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Doamna Egri-KasonyiIldiko-Eva, responsabilă pe compartimentul asistență socială dă citire listelor persoanelor beneficiare de 

indemnizații de handicap grav cu sau fără asistent personal.  

Între consilieri au loc discuții cum să decidă cel mai bine ținând cont de cantitatea de lemne rămasă după diferența de 30 m3 

cătreȘcoală, Parohii și spațiul medical din Visuia și Fântânița.  

Domnul Oltean Mihai intervine și consideră că ar fi fost indicat să avem un preț de la Ocolul Sivlic a sumei care se impune 

pentru administrare. Mai mult aduce aminte de amenajamentul silvic și de verificarea valabilității acestuia.  

El propune acordarea cantității de 1m3  ficeărei persoane (cereri + persoane cu handicap grav cu  indemnizații și asistenți  

personali) adăugând că ar mai fi și alte persoane vulnerabile în satul Visuia: Suciu Victoria, Lup Aurel, Șopterean Ioan, Rîpa Minerva, 

Feier Marin. Domnul Primar intervine și o adaugă pe Doamna Chiluț Susana a cărui copil este încadrat în grad de handicap grav cu 

asistent personal, pe Domnul Sînmihăian Liviu din Miceștii de Câmpie care la data prezentei avea depusă deja cerere.   

Domnul Pop Grigore îl adaugă pe numitul BuzanIoan, persoană cu probleme grave de sănătate.  

În continuare au loc discuții între consilieri pentru deciderea variantei finale.  

Domnul Bocskai Andrei propune varianta să se dea la toată lumea.  

Domnul Bendean Dumitru, Pop Grigore propun varianta acordării doar celor care auc ereri.  

Domnul Primar propune să se dea la toată lumea câte un 1m3. 

Se supune la vot varianta acordării unui m3 de lemne tuturor persoanelor : atât celor care auc ereri, cât și persoanelor 

vulnerabile menționate și persoanelor cu handicap grav cu asistent personal și celor care sunt încadrați în handicap grav și primesc 

indemnizații de handicap și se votează propunerea cu 6 voturi pentru, 2 abțineri (Domnul Bednean Dumitru și Pop Grigore) 0 voturi 

împotrivă din totalul de 8 consilieri prezenți la ședință.  

 Domnul preşedinte de sedinţă constată ca nu mai sunt subiecte care necesită să fie discutate în cadrul  
Consiliului Local al Comunei Miceştii de Câmpie, fapt pentru care declară închise lucrările ședinței Consiliului 
Local.  

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  
 
 Preşedinte de şedinţă                                                    Secretar delegat,  
                    Consilier                                  Egri-Kasonyi Ildiko-Eva  
                Bocskai Andrei 
 
 
 
 
 
 Prezentul proces-verbal este adoptat cu 8 voturi pentru, 1 abținere, 0 voturi împortivă din 
totalul de 9 consilieri prezenți la ședință.  


