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Nr. 384 din 28 februarie 2017

PROCES VERBAL

Intocmit cu ocazia tinerii sedintei ordinara al Consiliullocal Micfalau pe data de
28 februarie 2017 ora 12,00 la sediul Primariei Micfalau.
Sedinta a fost convocat prin Dispozitia prirnarului nr .10 din 22 februarie 2017
Invitatia la sedinta cu rnaterialul intocmit, a fost inmanat domnilor consilieri prin
posta , pe data 22.02..2017 .afisat spre consultare pe afisul Primariei, publicat pe
siteul Primariei www.rnikoujfalu.ro.
Sedinta incepe la ora 12,00 cu prezenta urmatorilor dornni consilier, care la
solicitarea secretarului raspund prezent ~i semneaza foaia de prezenta:

1. Deak Zsolt
2. Hies Andras Zsolt
3. HavelSandor
4. Keresztes Attila
5. Kicsi Csaba
6. Kicsi Matyus Janos
7. Nagy Erneric Alexandru
8. Sorban Miklos
9. Terza Reka Erika
10. Szasz Istvan Endre
11. Zsiga Jozsef
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Secretarul Primariei face prezenta si constata ca din cei 11 membrii al Consiliul
local sunt prezent 11membrii- nu lipseste nimeni.
-solicita deschiderea sedintei fiind intrunit cvorumul necesar pentru adoptarea
proiectelor de hotarari .prevazute in proiectul ordinei de zii in conformitate cu
prevederile art 45 (2) lit. a) din Legea 215/2001privind administratia publica locala.
DI presedinte Zsiga [ozsef consulta, daca procesul verbal intocmit la sedinta
ordinara din luna ianuarie 2017, a fost consultat de membrii consiliului local,
avand in vedere ca a fost pus la dispozitia dornnilor consilieri
Vazand ca membrii ai consiliului local, au consultat procesul verbal intocmit la
sedinta din luna ianuarie 2017, publicat pe pagina web al primariei si afisat spre
consultare pe panou de afisaj
-dl presedinte supune votului procesul verbal intocmit la sedinta din luna
ianuarie 2017 .examinand rezultatul voturilor constata ca, domnii consilieri sunt de
acord cu 10 voturi PENTRU, cu continutul procesului verbal intocmit la sedinta
din luna ianuarie 2017, se abtine dl Keresztes Attila pe motiv ca nu a participat la
lucrarile sedintei,
Domnul presedinte prezinta proiectul ordinei de zii propus spre dezbatere de catre
primar
• Raportul primarilor
• Reactualizarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de

specialitate al primarului comunei Micfalau
• Organizarea intalnirilor cu cetatenii si prograrnul audientelor acordate acestora

de catre consilierii locali in anul 2017
• Aprobarea proiectului Actului aditional la Contractul de parteneriat incheiat

intre Comuna Micfalau , Fundatia Crestina " Diakonia" si Scoala Cimnaziala
Fejer Akos din comuna Micfalau in vederea finantarii si implementarii in
comuna programului "Scoala dupa scoala "

• Suspendarea activitatii Sc Gerebencz SRL
• Aprobare pentru solicitare de finantare prin Programul National de dezvoltare

locala a obiectivului de investitii ,Reabilitare sistemului de apa potabila al
comunei Micfalau,(valoarea investitiei )

• Alegea presedintelui de sedinta
• Diverse

Domnul presedinte consulta daca sunt propuneri pentru modificarea
proiectului,sau alte propuneri de discutat.
DI presedinte ,supune votului proiectul ordinei de zii propus ,care este aprobat cu
11 voturi PENTRU,Oabtineri.O impotriva.

• La primul punct al ordinei de zii este rugat dl primar sa prezinta raportul
sau de activitate.
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Dl Demeter Ferenc primarul comunei prezinta consiliului local activitatile care
sau facut in cursul lunii februarie 2017,problemele cu care s-au confruntat §i
alte aspecte importante care vizeza viata comunitatii-.
Dupa care se inscrie la cuvant dl Havel Sandor

Daca autorizatia la statia de epurare a apei la Kicsi patak este semnat, cat
dureaza .inceperea Iucrarilor?

Domnul primar arata autorizatia de constructie semnata , informeaza despre
procedura ,care numai prin achizitie publica se poate realiza, documentatiile
aferente.
In continuare domnul presedinte consulta daca mai sunt inscrieri la cuvant,
domnii consilier exprima dorinta de a discuta la punctul diverse.

• Reactualizarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului
de specialitate al primarului comunei Micfalau

Domnul Havel Sandor se inscrie la cuvant §i doreste explicatii in Iegatura cu
atributiile muncitorilor si serviciul voluntar pentru situatii de urgenta.

Are obiectiune in legatura cu serviciul social care atributii intra in sarcina
secretarului.

Dl Kicsi Matyus Janos - in discutia sa arata, ca sunt foarte multe sarcini care nu
sunt prevazute in regulament: d-na secretara da explicatia ca toate atributiile sunt
indeplinite in functie de legislatie la zii.
La sedinta comisiei domnii consilier au dezbatut proiectul de hotarare initiat de
primar §iprezinta raportul de avizare pentru adoptarea Proiectului de hotarare.

Secretarul comunei prezinta avizul pentru legalitate.
Domnul presedinte consulta daca mai sunt interpelari pe marginea proiectului
de hotarare, nefiind supune votului-

Examinand rezultatul voturilor constata ca proiectul de hotarare initiat de
primarul comunei Micfalau privitoare la aprobarea Regulamentului de organizare
si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Micfalau, a fost
aprobat cu 11 voturi 0 abtineri, 0 impotriva .

• Organizarea intalnirilor cu cetatenii si programul audientelor acordate
acestora de catre consilierii locali in anu12017

Proiectul de hotarare initiat de primar si expunerea de motive a fost prezentat,
raportul de specialitate de catre secretar.
Secretarul comunei aduce la cunostinta consilierilor locali.ca pe anu12016 trebuie
sa depuna raportul de activitate, declaratiile de avere §i de interese.
Comisiile de specialitate raportul de activitate la sedinta din luna martie 2017.
Graficul cu organizarea Intalnirilor a fost completat de catre consilier, dupa care dl
presedinte supune votului cu prezentarea rapoartelor din partea comisiei de
specialitate si secretarului
Examinand rezultatul voturilor constata ca proiectul de hotarare privitoare la
Organizarea mtalnirilor cu cetatenii si programul audientelor acordate acestora de
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dHre consilierii locali in anul 2017 a fost aprobat cu 11 voturi PENTRU,O
impotriva, 0 abtineri.

• Aprobarea proiectului Actului aditional la Contractul de parteneriat
incheiat intre Comuna Micfalau , Fundatia Crestina " Diakonia" si Scoala
Cimnaziala Fejer Akos din comuna Micfalau in vederea finantarii si
implementarii in comuna programului "Scoala dupa scoala "

La acest punct al ordinei de zii domnul primar prin expunerea sa de motive
asupra proiectului de hotarare prezinta faptul, ca din partea parintilor au venit
foarte multe solicitari scrise pentru a participa la programul sus mentionat a
copiilor, notele elevilor au crescut performanta la invatatura a fost mai bun a in
primul semestru a elevilor care participa la acest program.

Parintii la comitetul de parinti au exprimat multumirea atat pentru
profesori cat si pentru fundatia Diakonia pe considerente ca dupa masa
copii sunt sub supraveghere si primesc masa calda, pregatirea pentru a
doua zi de scoala este asigurata.
Este si un bun motiv faptul ca copii invata sa traiasca in comunitate, sa
participa la activitati comune si invata sa ajuta unul pe celalalt, Copii din
famillile mai nevoiase.grupurile tinta, primesc mancare calda, este asigurat
un climat curat ~ifamilial, in cadrul programului.

Fundatia Diakonia in solicitarea inregistrata arata ca incepand cu luna ianuarie
2017 , nu poate asigura numai suma lunar a de 3788 RON, pana la sfarsitul
anului scolar 2016-2017,respectiv suma totala de 22 727RON.

Domnul director se inscrie la cuvant ~i prezinta detail at care sunt criteriile
care iau in vedere la stabilirea elevilor participante la program.

Se inscrie la cuvant domnul Havel Sandor- consulta numarul total al copiilor
inscrisi in clasele I-IV,pentru includerea tuturor copiilor in program.
Dl Kicsi Matyus [anos -in discutia sa arata , ca participarea tuturor elevilor la
program ,ar fi 0 realizare foarte buna.
Dl director arata ca Fundajia prin acest program vine in ajutorul copiilor
nevoiase ~i nici numarul personalului didactic ,nici locul nu permite ,
inscrierea elevilor peste numarul indicat. Poate la inceputul anului scolar 2017-
2018.
Dl Sorban Miklos - este de acord cu modificarea contractului, care vine in
ajutorul comunitatii.
Dl Keresztes Attila - dl director si dl primar sa la legatura cu Fundatia
Diakonia, cat mai urgent, pentru majorarea numarului de copii in Program,
incepand cu anul viitor.idupa parerea domnului consilier este discriminare
fata de copii, care nu sunt inscluse in program)
Comisia de specialitate prezinta raportul sau de avizare, avizul pentru
legalitate este prezentat ~i de secretar, dupa care domnul presedinte supune
votului proiectul de Hotarare.
NU PARTICIPA LA VOT DL NAGY EMERICALEXANDRU
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Examinand rezultatul voturilor exprimate constata ca proiectul de hotarare
privind aprobarea proiectului Actului aditional la Contractul de parteneriat
mcheiat mtre Comuna Micfalau, Fundatia Cre~tina " Diakonia" si Scoala

)

Girnnaziala Fejer Akos din comuna Micfalau in vederea finantarii si
implementarii m comuna a programului "$coala dupa scoala "a fost aprobat cu 10
voturi pentru,O voturi impotriva, 1 abtinere.

• S.uspendarea activitatii Sc Gerebenc SRL societate de drept public si de
interes local.

La acest punct al ordinei de zii dl primar arata expunerea sa de motive asupra
proiectului de hotarare.prin care aduce la cunostinta consiliului local faptul ca ,in
conformitate cu Legea 31-1990, daca firma este suspendat timp de 3 ani, se poate
reporni , prin aRC, fara sa intre in faliment sau lichidare.

Ceea mai buna metoda pentru a scapa de cheltuielile in plus si depunerea
declaratiilor, este suspendarea pe 0 perioada de 3 ani.

Se inscrie la cuvant dl Havel Sandor- nu conteaza forma de incetare, numai sa fie
incetat activitatea, sa scapa consiliullocal de 0 povara.
Dupa prezentarea rapoartelor de avizare domnul presedinte consulta daca mai
sunt inscrieri la cuvant, nefiind supune votului proiectul de hotarare.
Examinand rezultatul voturilor constata ca proiectul de hotarare Privind
Suspend area activitatii Sc Gerebenc SRL societate de drept public si de interes
local a fost aprobat cu 11 voturi PENTRU, 0 abtineri, 0 voturi impotriva.

• Aprobare pentru participarea la Programul National de dezvoltare locala a
obiectivului de investitii IIReabilitare a sistemului de alimentare cu apa al
comunei Micfalau".

Domnul primar in expunerea sa de motive asupra proiectului de hotarare, arata
consiliului local importanta participarii la Programul national de dezvoltare
locala- arata ca Ordonanta de urgenta nr 28/2013 in cadrul programului se poate
finanta de la bugetul de stat obiecte de investitii locale.
Este bine de stiut ca aprovizionarea cu apa potabila a Iocalitatii este 0 problems
majora la nivel de comuna, sursa de finantare trebuie gasit, valoarea Iucrarii
conform devizului fiind 2.416,9461ei, raportat la 535,730euro.
DI primar arata ca conform OUG sunt bine determinate cheltuielile care sunt
finantate ~iunele costuri sunt suportate din bugetullocal.

Conform adresei primit de la MDRAPFE, termenul de depunere a
solicitarilor de finantare este luna martie 2017.

Se inscrie la cuvant dl Havel Sandor- solicita primarului sa depuna cererea cat mai
urgent, stiind faptul ca cea mai mare problema, momentan este apa potabila in
comuna.

dornnii consilieri au primit devizul general, au luat la cunostinta valoarea
lucrarii propuse ~i sunt de acord cu participarea comunei Micfalau la
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCAL.\.- PENTRU
REABILITAREASISTEMULUIDE ALIMENTARE CU APA AL COMUNEI
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MICFALA.U ,JUD COVASNA, totodata sunt de acord ca unele cheltuieli sa
fie suportate din bugetullocal.

Domnul presedinte de sedinta consulta dad sunt inscrieri la cuvant, nefiind
solicits rapoartele de avizare dupa care supune votului proiectul de hotarare
initiat de primarul comunei Micfalau, privitoare la participarea Comunei
Micfalau la Programul National de dezvoltare locala- pentru realizarea
obiectivului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa a localitatii
Micfalau,jud Covasna.

Examinand rezultatul voturilor constata ca a fost aprobat cu 11 voturi PENTRU,O
abtineri,O voturi impotriva .

• Alegerea presedintelui de sedinta
Proiectul de hotarare ~i expunerea de motive a fost prezentat de primar .
Raportul de specialitate de secretar,dl Sorban Miklos propune pe dl Deak Zsolt ea
presedinte de sedinta pentru conducerea sedintelor consiliului local pe durata de 3
luni.
Domnul presedinte consulta daca mai sunt mscrieri la cuvant nefiind supune
votului proiectul de hotarare privitoare la alegerea presedintelui de ~edinta.
Examinand rezultatul voturilor constata ca proiectul de hotarare a fost aprobat cu
11 voturi PENTRU,O abtineri,O voturi impotriva .

• DIVERSE
Se inscrie la cuvant - dl Kicsi Matyus [anos-in legatura cu camerele video.daca
numarul propus de dl primar satisface nevoile comunei .
DI Havel Sand or- solicita luarea masurilor urgente pentru curatirea santurilor
de gunoaie menajere.

Solicita relatii de la dl viceprimar in legatura cu rezolvarea problemei apei
potabila.timp de 2 saptamani au fost defectiuni la conducta de apa.
Nu este multumit cu activitatea depusa In acest sens, cum este de permis ca
zile intregi ,nu este apa.si comunitatea nu are de unde sa seb aprovizioneze.

Domnul viceprimar prezinta problemele cu care se confrunta.
Domnul consilier propune luarea masurilor drastice prin arnenzi sau
inchiderea apei la acei localnici, la care constata abateri.
Cu repararea drumurilor comunale solicita relatii cand incep Iucrarile.primeste
raspuns de la dl primar.
DI Szasz Istvan Endre in legatura cu captarea cainilor strazii.prezinta
modalitatile legale.si procedura de aplicare a legilor.

In legatura cu intocmirea PUG- domnul primar prezinta ca deja a cerut
oferte de la proiectanti si urmeaza sa incepe lucrarea in acest sens, dar dupa
parerea domnului primar va dura mai mult de 2 ani, cu obtinerea
acordurilor ~i avizelor necesare.

DI Havel Sandor- se ofera ca va ajuta la obtinerea avizelor, macar la 1 aviz.
DI Kicsi Csaba -m Iegatura cu terenurile agricole , si subventii solicita clarificari.
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Dornnul primar in legatura cu serviciul de paza, doreste modificare la
contract, la 2 posturi cu norma intreaga, avand in vedere ca paznicii primesc
~ialte sarcini, langa atributiile de serviciu.

Dl Kicsi Matyus [anos- pentru stoparea abaterilor populatiei programul paznicilor
sa fie de la ora 6,00 seara.si dimineata la ora 6,00.
Domnul presedinte consulta daca mai sunt probleme de discutat, nefiind
multumeste pentru participare si declara sedinta inchisa.

Micfalau la 28 februarie 2017

Secretar
Mikola Roza

3 exp: se dtfuzeazii as{fel ;
1 exp la dosar ~edintii
1 exp la lnstituiia Prefectului [ud Covasna
1 exp spre afisare
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