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Nr.165 din 26.ianuarie 2017

PROCES VERBAL

Intocmit cu ocazia tinerii sedintei ordinara al Consiliullocal Micfalau pe data de
26.ianuarie 2017 ora 12,00 la sediul Primariei Micfalau.
Sedinta a fost convocat prin Dispozitia primarului nr 4 din 20.01.2017
Invitatia la sedinta cu materialul intocmit ,a fost inmanat domnilor consilier prin
posta, pe data 20.01.2017 ,afisat spre consultare pe afisul Primariei,publicat pe
siteul Primariei www.mikoujfalu.ro.
Sedinta incepe la ora 12,00 cu prezenta urmatorilor domni consilier ,care la
solicitarea secretarului raspund prezent .si semneaza foaia de prezenta

1. !lies Andras Zsolt
2. Havel Sandor
3. Kicsi Csaba
4. Kicsi Matyus Janos
5. Nagy Emeric Alexandru
6. Sorban Miklos
7. Terza Reka Erika
8. Szasz Istvan Endre
9. Deak Zsolt

Secretarul Primariei face prezenta ;;i constata ca din cei 11 membrii al Consiliul
local sunt prezent 9 membrii lipsesc dlKeresztes Attila si Zsiga [ozsef motivat. din
interes de serviciu .



La sedinta participa dl Gabor Geza in calitate de invitat .
-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 215/2001 privind administratia publica locala.
Domnul Zsiga Jozsef In calitatea sa de presedinte de sedinta ,a anuntat prin
telefon ,ca pleaca in strainatate si va lipsi de la sedintele consiliului local ,este
necesar ,inlocuirea presedintelui de sedinta pentru conducerea sedintei din luna
ianuarie 2017.
Domnul Havel Sandor propune ea pentru conducerea sedintei de astazi sa fie ales
domnul Deak Zsolt,cine va conduce sedinta ~i va semna hoararile adoptate de
Consiliullocal.Membrii consiliului local in unanimitate de voturi sunt de acord ,cu
propunerea facuta prin care dl Deak Zsolt va conduce sedinta din luna ianuarie
2017 al Consiliullocal Micfalau.
Dl Deak Zsolt accepta propunerea si preia conducerea sedintei.
Dl presedinte consulta .daca procesul verbal intocmit la sedinta ordinara din luna
decembrie 2016, a fost consultat de membrii consiliului local.avand In vedere ca a
fost pus la dispozitia domnilor consilieri
Vazand membrii al consiliului local, au consultat procesul verbal intocmit la
sedinta din luna decembrie 2016 ,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
decembrie 2016,examinand rezultatul voturilor constata ca ,domnii consilier sunt
de acord cu 9 voturi PENTRU ,cu continutul procesului verbal intocmit la
sedinta din luna decembrie 2016
Domnul presedinte prezinta proiectul ordinei de zii propus spre dezbatere de catre
primar
• Raportul primarilor
• Validarea dispozitiei primarului cu 86/27.12.2016 privind majorarea bugetului

general pe anul2016 ,al comunei Micfalau
• Aprobarea Planului de lucrari de interes local pe anul 2017 pentru repartizarea

orelor de munca de interes local,pentru persoanele apte de munca beneficiari
de ajutor social

• Aprobare pentru functionarea retelei scolare in localitatea Micfalau,in anul
scolar 2017-2018

• Acceptarea autoturismului primit prin transfer cu titlu gratuit
• Stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2017-
• Prezentarea si acceptarea raportului de activitate pe anul 2016 al SC

GEREBENCZ SRL
• Aprobarea demisiei dl Gabor Geza ,in calitate de administrator al SC Gerebenc

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

• La primul punct al ordinei de zii este rugat dl primar sa prezinta raportul
sau de activitate.

Dl Demeter Ferenc primarul comunei prezinta consiliului local activitatile care
sau facut in cursullunii ianuarie 2017,problemele cu care s-au confruntat ~i alte
aspecte importante care vizeza viata cornunitatii-.
Dupa care se inscrie la cuvant

Dl Havel Sand or- pentru depistarea defectiunilor la reteaua de apa
potabila,propune primarilor sa fie comandat un serviciu de masurare a
defectiunilor,dupa parerea domnului consilier este imposibil ca dl
viceprimar sa alearga singur ,cum este pamantul sub zapada ,nu se
poate observa spargerea la retea.
Domnul primar arata ca s-au purtat discutii deja cu GOsCOM in acest
sens,dar a asteptat sedinta consiliului local sa primeasca acord pentru
comanda.
Dl Szasz Istvan Endre- in discutia sa arata ea.in caz de avarii sau
reparatii la sistem ,sa fie anuntat populatia .prin orice mijloc,despre
probleme,mai ales daca apa este inchisa.
In continuare dl Kicsi Matyus Janos,despre stabilirea hotarelor intre
Malnas si Micfalau,nu intelege cum de nu se poate ajunge la un consens
intre comune.
Dl Havel Sandor- in discutia sa propune domnului primar.sa faca
demersurile necesare pentru intocmirea Planului Urbanistic General al
comunei.

La acest punct secretarul comunei aduce la cunostinta consilierilor prevederile
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 100 din 15.12.2016 ,care interzice
eliberarea certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire fara existenta
unui PUG valabil, numai pentru lucrari de interventii de prima urgenta .Pentru
eventualele investitii de interes local.cat ~i pentru cele de in teres privat pentru
locuinte sau anexe gospodaresti se elibereaza autorizatii numai dupa elaborarea si
aprobarea prealabila a unui plan urbanistic zonal,pentru fiecare caz in parte.
Domnul primar subliniaza importanta elaborarii PUG-ului,pe motiv ca deja
arhitectul ~ef de la Consiliul Judetean a refuzat semnarea autorizatiei de construire
pentru statia de epurare a apei.
Domnul Kicsi Matyus Janos ,in lipsa PUG valabil, pentru terenul de sport ,nu se
poate obtine autorizatie ? dl primar.arata ca asa este ,PUG-ul existent a fost
aprobat in anul 2001 de fosta comuna Malnas.
• Validarea dispozitiei primarului cu 86/27.12.2016 privind majorarea bugetului

general pe anul 2016 .al comunei Micfalau
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Domnul primar prezinta in expunerea sa de motive ca in luna decembrie 2016
prin Ordonanta Guvernului nr 975 a fost repartizat comunei Micfalau din
fondul de rezerva bugetare §i de interventie a guvernului, suma de 113 mii
lei,care prin Dispozitia primarului nr 86 din 27.12.2016 a fost majorat bugetul
general al comunei Micfalau pe anul 2016,la capitolul 84 transporturi .
Prin raportul de specialitate este prezentat si art 82 din Legea 273/2006 al
finantelor publice locale, care permite aprobarea majorarea bugetului
local.urmand sa fie valid at de Consiliullocal.
La sedinta comisiei domnii consilier au dezbatut proiectul de hotarare initiat de
primar.si prezinta 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 Validarea dispozitiei primarului cu
86/27.12.2016 privind majorarea bugetului general pe anul 2016 ,al comunei
Micfalau ,a fost aprobat cu 9 voturi PENTRU,O abtineri,O impotriva.
• Aprobarea Planului de lucrari de interes local pe anul 2017 pentru repartizarea

orelor de munca de interes local,pentru persoanele apte de munca beneficiari
de ajutor social

Proiectul de hotarare si expunerea de motive este prezentat de primarul comunei
Micfalau.Raportul de specialitate a fost intocmit de viceprimar.
DI Kicsi Matyus Janos,se inscrie la cuvant ,in discutia sa arata ea incepand cu luna
februarie 2017,numarul orelor de munca scad pentru acest beneficiar,in functie de
cresterea salariului minim brut pe tara.

• Asa cum s-a vazut au efectuat lucrarile obligatorii,dar nu fac munca de
calitate ,spune domnul viceprimar.

DI Kicsi Matyus [anos.prezinta raportul comisiei de specialitate pentru adoptarea
proiectului de hotarare cu anexa,avizul pentru legalitate este prezentat de secretar.
Domnul presedinte de sedinta consults daca mai sunt inscrieri la cuvant pe
marginea proiectului de hotarare dupa care supune votului
Examinand rezultatul voturilor constata ca proiectul de hotarare privitoare la
Aprobarea Planului de lucrari de interes local pe anul 2017 pentru repartizarea
orelor de munca de in teres local,pentru persoanele apte de munca beneficiari de
ajutor social a fost aprobat cu 9 voturi PENTRU,O impotriva,O abtineri.

• Aprobare pentru functionarea retelei scolare in localitatea Micfalau,in anul
scalar 2017-2018

Domnul primar arata in expunerea sa de motive asupra proiectului de hotarare.ca
procedura a fost respectata §i s-a transmis avizul conform pentru functionarea
retelei scolare pe anu12017-2018 in comuna Micfalau.de catre ISJ COVASNA.

4



Dl Nagy Emeric Alexandru in calitatea sa de director.arata ca dupa statistici scade
numarul copiilor inscrisi la scoala.si inspectoratul scolar in functie de numarul
copiilor .intentioneza sa desfiinteaza 0 grupa la gradinita,pentru desfiintarea unui
post de educatoare,dl director arata .daca la gradinita cele trei grupe raman.acum
va desfiinta un post la administrativ.
Dl Havel Sandor- propune domnului primar sa ia masuri urgente in acest
sens.prin trimiterea unui ad res a la IS} Covasna.
Dl Kicsi Matyus [anos.in calitate de presedinte al comisiei de specialitate.prezinta
raportul de avizare a comisiei.motivand ca numai anexa trebuie aprobat si nu
structura de organizare.A vizul de legalitate este prezentat si de secretar.
Domnul presedinte consults daca mai sunt inscrieri la cuvant nefiind supune
votului ,proiectul de hotarare.cu anexa
Examinand rezultatul voturilor exprimate constata ca proiectul de hotarare pentru
aprobare pentru functionarea retelei scolare in localitatea Micfalau.in anul scolar
2017-2018 a fost aprobat cu 8 voturi PENTRU,O impotriva,l abtineri din partea dl
NAGY EMERIC ALEXANDRU.
• Acceptarea autoturismului prim it prin transfer cu titlu gratuit
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 ca prin
transfer fara plata ,Inspectoratul teritorial de constructii preda consiliului local un
autoturism Logan.
Se inscrie la cuvant dl Havel Sandor- daca se da gratis este bine de primit.consulta
ce se va intampla cu autoturismul nefunctionala.dl primar da raspunsul solicitat.
Domnul presedinte consulta daca mai sunt inscrieri la cuvant nefiind supune
votului proiectul de hotarare.
Examinand rezultatul voturilor constata ca proiectul de hotarare Privind
aprobarea transferului fara plata de la Inspectoratul de Stat in Constructii-ISC la
Primaria comunei Micfalau a unei autoturism DACIA LOGAN a fost aprobat cu 9
voturi PENTRU,O abtineri,O impotriva.
• Stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2017-
Proiectul de hotarare cu anexa la proiect a fost inmanat domnilor consilier la
sedinta din luna decembrie 2017 spre consultare.
Domnul primar prezinta cifrele incasate ,separat la fiecare impozit si taxe pe anul
2016.

Comisia de specialitate in cadrul comisiei a analizat proiectul de
hotarare.care a fost publicat pe pagina de internet al Primariei
www.mikoujfalu.ro.afisat spre consultare ,la sediul primariei si publicat in
ziar.

Din luna noiembrie 2016,de la aducere la cunostinta publica,nu a fost inregistrat
opinii,propuneri sau sesizari pe marginea proiectului de hotarare.
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Dl Havel Sandor.arata ca impozitele locale.sa ramana la nivelul anului
2016,vazand ca sunt cetateni care nu au reusit sa plateasca impozitele.Majorarea
nu este 0 metoda ,colectarea impozitelor este cel mai important.
La contravaloarea prestatiei de paza sum de 30 de lei pe an, pe imobil sa ramana si
pe anul 2017, vazand ca sunt restantier si la acest capitol,taxa pentru serviciul de
apa,ramane aceasi .
Domnul presedinte consulta daca mai sunt inscrieri la cuvant pe marginea
proiectului de hotarare.nu sunt inscrieri la cuvant.solicita rapoartele de avizare
dupa care supune votului proiectul de hotarare
Examinand rezultatul voturilor constata ca proiectul de hotarare cu nr 1544 din
16.11.2016 adus la cunostinta publica, conform legii 52(2003,a fost aprobat cu 9
voturi PENTRU,O abtineri,O imptriva.
• Prezentarea si acceptarea raportului de activitate pe anul 2016 al se GEREBENez

SRL
Dl Gabor Geza ,invitat de mai multe ori la sedintele consiliului local,este rugat sa
prezinta raportul sau de activitate,domnul Gabor prezinta in fata consiliului local
balanta financiara.si activitatea firmei lunar.
Prezinta faptul ca si a dat demisi a pe motive personale,din cauza ca din lipsa
autorizatiilor scopul pentru care s-a infiintat firma ,nu s-a realizat.
Au lucrat cu 2 muncitor,la care pe data de 31 12.2016 a fost incetat activitatea,dar la
serviciul public de apa.atata probleme se ivesc .ca el singur nu poate sa faca fata.
Sistemul fiind vechi si deteriorat,zilnic apar defectiuni.si probleme care in lipsa
echipamentelor necesare cu persoanele beneficiare de ajutor social cu lopata ,cu
greu a putut remedia.asa cum a hotarat §i consiliul local firma trebuie
desfiintata.in luna februarie 2017.Motiveaza asta si cu faptul ca sunt foarte multe
cheltuieli,la ANAF,la mediu si alte institutii.care fara un singur profit nu se poate
achita.
Domnii consilieri.da sarcina primarului ca irnpreuna cu dl Gabor Geza.sa incepe
procedura de incetare a firmei.
Raportul prezentat de dl Gabor Geza a fost acceptat,dar consilierii local solicita ,sa
fie transcris intr-o forma acceptabila.
• Aprobarea demisiei dl Gabor Geza .in calitate de administrator al se Gerebenc SRL
Proiectul de hotarare a fost initiat in urma demisiei inregistrata ,dl primar in
expunerea sa de motive arata ca dl Gabor Geza demisioneaza din functia de
administrator,comisia de specialitate si secretarul prezinta raportul de avizare
pentru adoptarea proiectului de hotarare dupa care presedintele de sedinta
supune votului
Examinand rezultatul voturilor constat a ca proiectul de hotarare Privind eliberarea
din functia de administrator al societatii "SC GEREBENCZ SRL Societate de drept
public si de in teres local a domnului Gabor Geza ,a fost aprobat cu 9 voturi
PENTRU,O abtineri,O impotriva.
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Primarul eomunei Micfalau dl Demeter Ferenc este insarcinat sa duea la
indeplinire ,ineetarea firmei,si sa elaboreze proieetul de hotarare in aeest sens.
In eontinuare domnul primar promite ea la sedinta din luna februarie va da
raspuns eoneret in legatura eu obtinerea unori fonduri pentru reabilitarea
sistemului de apa potabila al eomunei Micfalau.

Micfalau la 26 ianuarie 2017

PRESEDI TE DE SEDINTA
Deak Zs It

Seeretar
Mikola Roza

3 exp: se dtfuzeazii astfel ;
1 exp la dosar sedirud
1 exp la lnstituiia Prefectului Jud Covasna
1 exp spre afisare
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