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Nr .86 din 16 ianuarie 2018

PROCES VERBAL

Intocmit cu ocazia tinerii sedintei ordinara al Consiliullocal Micfalau pe data de
16.ianuarie 2018 ora 14,00 la sediul Primariei Micfalau.
Sedinja a fost convocat prin Dispozitia primarului nr .5 din 09.01.2018
Invitatia la sedinta cu materialul intocmit ,a fost inmanat domnilor consilier prin
curier, pe data de 09.01.2018 ,afisat spre consultare pe afisul Primariei,publicat
pe siteul Primariei www.mikoujfalu.ro.
Sedinta incepe la ora 14,00 cu prezenta urmatorilor domni consilieri ,care la
solicitarea secretarului raspund prezent ,~isemneaza foaia de prezenta
1. Deak Zsolt
2. Havel Sandor
3. HiesAndras Zsolt
4. Keresztes Attila
5. KicsiCsaba
6. KicsiMatyus Janos
7. Nagy Emeric Alexandru
8. Sorban Miklos
9. Szasz Istvan Endre
10.Terza Reka Erika
11.Zsiga Jozsef

Secretarul Primariei face prezenta si constata ca din cei 11 membrii al Consiliul
local sunt prezent 11 membrii-



-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 Nagy Emeric Alexandru in calitate de presedinte de sedinta deschide
lucrarile sedintei consulta .daca procesul verbal intocmit la sedinta ordinara din
luna decembrie 2017, a fast consultat de membrii consiliului Iocal.avand In
vedere ca a fast pus la dispozitia domnilor consilieri
Vazand ca membrii al consiliului local, au consultat procesul verbal intocmit la
sedinta din luna decembrie 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
decembrie 2017 .examinand rezultatul voturilor constata ca ,domnii consilier
sunt de acord cu 11 voturi PENTRU ,0 impotriva,O abtineri.
Domnul presedinte prezinta proiectul ordinei de zii propus spre dezbatere de catre
primar

• Raportul primarului
• Aprobare privind validarea Dispozitiei primarului comunei Micfalau nr

103 din 20 decembrie 2017 ,privind majorarea bugetului general pe anul
2017 al comunei Micfalau.precum si virari de credite bugetare In cadrul
aceluiasi capitol al bugetului local.

• Aprobare privind acoperirea definitiva a deficitului bugetului general al
comunei Micfalau din excedentul anului 2017 a bugetului general al
comunei Micfalau

• Aprobare privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea
temporara a golurilor de casa In anul 2018 ,in cadrul sectiunii de functionare

• Stabilirea salariilor de baza aplicabile de la data de 01 ianuarie 2018 pentru
functiile publice si functiile contractu ale din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Micfalau

• Stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2018
• Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la obiectivul de

investitii" Reabilitarea sistemului de apa a Comunei Micfalau,judetul
Covasna"

• Aprobare privitoare la functionarea retelei scolare al comunei Micfalau
.judetul Covasna pe anul scolar 2018-2019

• Aprobare Privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pe anul
2018 pentru repartizarea orelor de munca de interes local ,pentru
persoanele apte de munca beneficiarii de ajutor social

Domnul presedinte consult a daca mai sunt propuneri de discutat,domnul
primar solicita aprobare din partea consiliului local pentru completarea
proiectului ordinei de zii,cu 2 puncte foarte urgente de discutat cum ar fi
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• Aprobare privind implement area proiectului: "REABILITARE DISPENSAR
MEDICAL, CABINET STOMATOLOGIC SI FARMACIE, COMUNA
MICFALAU"
• Privind trecerea unui imobil din domeniul privat in domeniul public al

comunei si stabilirea destinatiei acestuia
Domnul presedinte ,supune votului proiectul ordinei de zii propus , cu
completarile intervenite ,examinand rezultatul voturilor constata.ca membrii
consiliul local sunt de acord in unanimitate de voturi cu proiectul ordinei de zii
propus.
Primarul comunei prezinta raportul sau despre activitatea depusa in cursul lunii
ianuarie 2018
Se inscrie la cuvant DI Havel Sandor- in legatura cu ora inceperii
sedintei,propune sa fie stabilit ,dupa masa,ca sunt unii domni consilieri care din
motive de serviciu,nu pot participa la sedinta.

~ Validarea Dispozitiei primarului comunei Micfalau nr 103 din 20 decembrie
2017 , privind majorarea bugetului general pe anul 2017 al comunei
Micfalau, precum si virari de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol al
bugetului local.

Domnul primar prezinta expunerea sa de motive asupra proiectului de
hotarare,prin care arata ,faptul ca in luna decembrie 2017,prin Decizia nr 14 al
sefului DGFPCovasna ,a fost repartizat 13 mii lei ,pentru plata salariilor
cadrelor didactice in ruma HGR 899/2017-care s-a aprobat prin dispozitia nr
103/2017 al primarului comunei Micfalau,in cadru legal.(altfel cadrele didactice
nu aveau salarii pe luna decembrie 2017)

DI presedinte consulta daca sunt inscrieri la cuvant- nu sunt - solicita rapoartele
de avizare necesare pentru adoptarea proiectului de hotarare,dupa care supune
votului.
Examinand rezultatul voturilor constata ca proiectul de hotarare initiat de primar
privind Validarea Dispozitiei primarului comunei Micfalau nr 103 din 20
decembrie 2017 , privind majorarea bugetului general pe anul 2017 al comunei
Micfalau,precum si virari de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol al
bugetului local. a fost aprobat cu 10 voturi PENTRU, 0 impotriva,se abtine dl
NAGY EMERIC ALEXANDRU

~ Aprobare privind acoperirea definitiva a deficitului bugetului general al
comunei Micfalau din excedentul anului 2017 a bugetului general al
comunei Micfalau

La acest punct al ordinei de zii dl primar prezinta expunerea sa. de motive,prin
care sustine necesitatea si importanta adoptarii proiectului de hotarare pentru
buna functionare a exercitiului bugetar pe anul 2018, raportul de specialitate a fost
intocmit de contabilitate ,comisia de specialitate a analizat proiectul in cadrul
sedintei de comisiei, dl presedinte consulta daca sunt inscrieri la cuvant,nu sunt -
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solicita rapoartele de avizare necesare adoptarii proiectului,dupa care supune
votului
Examinand rezultatul voturilor constata ca proiectul de hotarare , Aprobare
privind acoperirea definitiva a deficitului bugetului general al comunei Micfalau
din excedentul anului 2017 a bugetului general al comunei Micfalau a fost
aprobat in unanirnitate de voturi cu 11 voturi PENTRU0 abtineri.Oimpotriva.

~ Aprobare privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea
temporara a golurilor de casa In anul 2018,in cadrul sectiunii de functionare

Primarul este rugat sa prezinta expunerea sa de motive .pentru sustinerea
proiectului de hotarare.raportul de specialitate a fost intocmit in termen de
compartimentul contabilitate,comisia a analizat proiectul de hotarare in cadrul
sedintei de comisie,prezinta raportul de avizare,domnul presedinte consulta daca
sunt inscrieri pe marginea proiectului de hotarare.nu sunt.solicita avizul
secretarului asupra proiectului de hotarare dupa care supune votului,
Examinand rezultatul voturilor constata ca proiectul de hotarare privind utilizarea
excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de casa In anul 2018
,in cadrul sectiunii de functionare a fost aprobat cu 11 voturi PENTRU,Oabtineri,O
impotriva.
Domnul consilier HAVEL SANDOR se invoieste de la sedinta,fiind programat la
medic.

~ Stabilirea salariilor de baza aplicabile de la data de 01 ianuarie 2018pentru
functiile pub lice si functiile contractuale din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Micfalau

Domnul primar in expunerea sa de motive ,arata modificarile aduse de Ordonanta
de urgenta nr 79/2017,raportul de specialitate a fost intocmit de compartiment
contabil,domnii consilieri au primit, cate un exemplar pentru luare la cunostinta,
din proiectul de hotarare si anexa intocmit,pe care au analizat in cadrul sedintei
comisiei
DI presedinte consulta daca sunt inscrieri la cuvant-nu sunt ,solicita rapoartele de
avizare necesare doptarii proiectului de hotarare dupa care supune votului.
Examinand rezultatul voturilor se constata ca proiectul de hotarare privind
Stabilirea salariilor de baza aplicabile de la data de 01 ianuarie 2018 pentru
functiile publice ~i functiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Micfalau a fost aprobat cu 10 voturi PENTRU,Oabtineri ,0
impotriva

~ Stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2018
Proiectul de hotarare a fost adus la cunostinta publica pentru dezbatere.atat prin
afisare cat si prin anunti in ziare locale- in luna noiembrie 2017-
Pe perioada dezbaterii nu a fost inregistrat,nici 0 sesizare sau propunere an
legatura cu proiectul initiat,privind impozitele si taxele locale aplicabile in anul
fiscal 2018,pe raza comunei- Raportul de specialitate si expunerea de motive a fost
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intocmit la termen,comisia de specialitate a analizat proiectul si a intocmit raportul
de avizare,domnul presedinte consulta daca sunt inscrieri la cuvant
DI Kicsi Csaba- vrea sa stie daca la taxele auto sumele sunt prevazute conform
OUG 79 /2017- domnul primar arata ca sumele prevazute sunt intocmite conform
OUG 70/2017-

La taxa pentru folosirea apei potabila - dl primar arata ca imediat dupa ce
statia de epurare ,va fi receptionat,se va reactualiza Regulamentul aprobat
in acest sens.

Domnul presedinte consulta daca mai sunt inscrieri la cuvant pe marginea
proiectului de hotarare.nu sunt .solicita prezentarea rapoartelor necesare adoptarii
proiectului de hotarare dupa care,supune votului
Examinand rezultatul votului constata ca proiectul de hotarare privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2018 a fost aprobat cu 10
voturi PENTRU,Oimpotriva,O abtineri.

~ Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la obiectivul de
investitii" Reabilitarea sistemului de apa a Comunei Micfalau,judetul
Covasna"

La acest punct al ordinei de zii domnul primar prezinta expunerea sa de motive
prin care arata cat de necesar este adoptarea proiectului de hotarare.solicitat de
MADR pentru completarea documentatiei depusa pentru obtinerea
fonduri,pentru realizarea envestitiei.Raportul de specialitate este prezentat de
viceprimar,inscrieri la cuvant nu sunt,membrii consiliului local s-au
document at la sedinta comisiei de specialitate.

DI presedinte supune votului proiectul de hotarare pentru Aprobarea indicatorilor
tehnico-economici actualizati la obiectivul de investitii" Reabilitarea sistemului de
apa a Comunei Micfalau,judetul Covasna"
Examinand rezultatul voturilor se constata ca proiectul de hotarare a fost aprobat
cu 10voturi PENTRU,o abtineri,Oimpotriva.

~ Aprobare privitoare la functionarea retelei scolare al comunei Micfalau
.judetul Covasna pe anul scolar 2018-2019

Domnul primar in expunerea sa de motive prezinta necesitatea adoptarii
proiectului de hotarare.arata ca este avizat de IS]Covasna.
DI Nagy Emeric Alexandru in calitate sa de director scoala,prezinta 0 situatie
detailata despre numarul de elevi,profesori si invatatori la solicitarea colegilor.
Raportul de avizare si avizul asupra proiectului de hotarare a fost prezentat dupa
care dlpresedinte supune votului proiectul de hotarare
Examinand rezultatul voturilor se constata ca proiectul de hotarare privind
Aprobare privitoare la functionarea retelei §colare al comunei Micfalau ,judetul
Covasna pe anul scolar 2018-2019 a fost aprobat cu 10voturi PENTRU,Oabtineri,O
impotriva.
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~ Aprobare Privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pe anul
2018 pentru repartizarea orelor de munca de interes local .pentru
persoanele apte de munca beneficiarii de ajutor social

Expunerea de motive si raportul de specialitate a fost prezentat de primar.
Viceprimarul comunei prezinta 0 scurta informare despre problemele cu care se
confrunta ,la realizarea orelor de munca de beneficiarii de ajutor social.
Lucrarile care sunt propuse de a fi efectuate de catre aceste persoane .si solicita
propuneri in acest sens.
Dl presedinte consulta daca sunt inscrieri la cuvant pe marginea proiectului de
hotarare ,nefiind solicita rapoartele de avizare necesare.adoptarii proiectului de
hotarare.
Supune votului proiectul de hotarare initiat de primar Privind aprobarea Planului
de lucrari de interes local pe anul 2018 pentru repartizarea orelor de munca de
interes local,pentru persoanele apte de munca beneficiarii de ajutor social,
Examinand rezuItatul voturilor se constata ca proiectul de hotarare a fost aprobat
cu 10 voturi PENTRU,O abtineri,O impotriva.

~ Aprobare privind implementarea proiectului: "REABILITARE DISPENSAR
MEDICAL, CABINET STOMATOLOGIC 51FARMACIE, COMUNA
MICFALAU"

Domnul primar arata ca din cauza unori criterii schimbate de MADRR,devizul
general trebuia reactualizat- din motive di sursa de finantare nu era trecut
defalcat ,pe buget de stat si buget local,documentatia a fost refacut de
proiectant ,si in termen cat mai scurt ,este necesar inaintarea la BUCURESTI.
Membrii consiliului local au primit un exemplar di devizul reactualizat ,la data
invitatiei,pentru analiza in cadrul comisiei de specialitate.
Domnul presedinte consulta daca sunt inscrieri la cuvant- nu sunt- supune
votului proiectul de hotarare .avand raportul de avizare a comisiei de
specilitate si avizul secretarului
Examinand rezuItatul voturilor exprimate se constata ca proiectul de hotarare
privind aprobarea privind implementarea proiectului: "REABILITARE
DISPENSAR MEDICAL, CABINET STOMATOLOGIC 51 FARMACIE,
COMUNA MICFALAU "a fost aprobat cu 10 voturi PENTRU,O abtineri,O
impotriva.
~ Privind trecerea unui imobil din domeniul privat in domeniul public al

comunei si stabilirea destinatiei acestuia
Domnul primar arata consiliului local necesitate adoptarii proiectului de
hotarare pe motiv ca din motiv ca cladirea dispensarului medical nu figureaza
in lista inventarului domeniului public si in domeniul privat al comunei,poate
Documentatia va fi respins.Dupa ce a verificat cartea funciara a reiesit ca
cladirea nu este notat pe CF,figureaza numai terenul ca curte.
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d/na secretara arata ca intradevar conform legii 213/1998 se poate trece din
domeniul privat in domeniul public al comunei,dar inainte sunt niste pasi de
respectat.
Domnul presedinte consulta daca sunt inscrieri la cuvant- nu sunt,

supune votului proiectul de hotarare Privind trecerea unui imobil din
domeniul privat in domeniul public al comunei si stabilirea destinatiei
acestuia

Examinand reultatul voturilor constata ca proiectul de hotarare privind Privind
trecerea unui imobil din domeniul privat in domeniul public al comunei ~i
stabilirea destinatiei acestuia a fost aprobat cu 10 voturi PENTRU,O atineri,O
impotriva.

~ La punctul Diverse
Se discuta despre probleme curente.si unele lucrari foarte importante cum ar
fi.curatenia prin comuna.cainii vagabonzi.
Domnul presedinte consulta daca mai sunt probleme de discutat,nefiind
multumeste pentru participare si declara sedinta inchisa.

Micfalau la 16 ianuarie 2018

RESEDINTE DE SEDINTA
Nagy Emeric Alexandru

~ ~11

3 exp: se difuzeazii ast(el ;
1 exp la dosar sedirui:
1 exp la lnstituiia Prefectului Jud Covasna
1 exp spre afieare
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