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PROCES VERBAL

Intocmit cu ocazia tinerii sedintei ordinara al Consiliullocal Micfalau pe data de
25.05.2018 ora 12,00 la sediul Primariei Micfalau.
Sedinta a fost convocat prin Dispozitia primarului nr 36 din 18.05.2018
Invitatia la sedinta cu materialul intocmit ,a fost inmanat domnilor consilier prin
curier, pe data de 18.05.2018 ,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. Havel Sandor
2. Hies Andras Zsolt
3. Keresztes Attila
4. Kicsi Matyus Janos
5. agy Emeric Alexandru
6. Terza Reka Erika
7. Sorban Miklos
8. Szasz Istvan Endre

Secretarul Primariei face prezenta si constata ca din cei 11 membrii al Consiliul
local sunt prezent 8 membrii- lipsesc din motive obiective domnii consilieri

1 . Deak Zsolt
2. Kicsi Csaba
3. Zsiga Jozsef

- ----- -- -----



-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.republicata
Doamna Terza Reka Erika in calitate de presedinte de sedinta deschide lucrarile
sedintei consults .daca procesul verbal intocmit la sedinta ordinarii din luna
aprilie 2018 ,a fost consultat de membrii consiliului local.avand In vedere ca a
fost pus la dispozitia domnilor consilieri
Vazand ca membrii al consiliului local, au consult at procesul verbal intocmit la
sedinta din luna aprilie 2018 ,publicat pe pagina web al primariei si afisat spre
consult are pe panou de afisaj
-dl presedinte supune votului procesul verbal intocmit la sedinta din luna aprilie
2018 .examinand rezultatul voturilor constata ca ,domnii consilier sunt de acord
cu 8 voturi PENTRU ,0 impotriva,O abtineri.
Domnul presedinte prezinta proiectul ordinei de zii prop us spre dezbatere de catre
primar
• Raportul primarului
• Aprobarea valorii finale de investitie a proiectului: .Dotarea caminului cultural

din comuna Micfalau.judetul Covasna .
• Aprobarea solicitarii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului la

investitia "Dotarea caminului cultural din comuna Micfalau,judetul Covasna "
• Rectificarea bugetului local pe anu12018 al comunei Micfalau
• Aprobarea contului de executie bugetara pe anu12017 al bugetului general
• Alegerea presedinetelui de sedinta
• Diverse
Doamna presedinte ,supune votului proiectul ordinei de zii ,care este aprobat cu
8 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 martie 2018 ,problemele cu care s-au confruntat si alte
aspecte importante care vizeza viata comunitatii-.
Dl Havel Sandor - se inscrie la cuvant -in legatura cu renovarea vestiarului de
la terenul de sport,prin munca contributiva-propune primarului ,sa ceara un
deviz de lucrari si de la dl Bartos Mihaly(SC Magyar SrI)
dl Kicsi Matyus Janos- in legatura cu lucrari cadastrale - solicita c1arificari ,ce
inseamna bloc fizic- primarul raspunde detail at

dl Sorban Miklos- pe partea stanga a paraului-loc de trecere pentru masini,
sa fie rezolvat, canalizarea menajera.

2



Dl Nagy Emeric Alexandru- in legatura cu Programul Scoala dupa Scoala-
incepand cu luna septembrie 2018- se va realiza numai cu contributia parintilor.pe
baza unori criterii bine stabilita-
dl primar arata greutatile cu care se confrunta d/nele invatatoare.si nepasarea
parintilor .
dl Keresztes Attila- sunt unii familii care nu au acoperire materiala,pentru
finantarea programului- trebuie gandit bine,criteriile ce se impune.
- presedintele de sedinta consulta daca mai sunt inscrieri la cuvant.nu sunt,se
trece la al doilea punct al ordinei de zii.

• Aprobarea valorii finale de investitie a proiectului: .Dotarea caminului
cultural din comuna Micfalau.judetul Covasna .

Primarul prezinta expunerea sa de motive asupra proiectului de hotarare.raportul
de specialitate s-a intocmit de viceprimar.
d/na pesedinte solicita incrieri la cuvant pe marginea proiectului e hotarare.nu
sunt inscrieri la cuvant.solicita prezentarea raportului de avizare al comisiei de
specialitate si avizul secretarului dupa care supune votului proiectul de hotarare
,examinand rezultatul voturilor constata ca proiectul de hotarare privind
Aprobarea valorii finale de investitie a proiectului: llDotarea caminului cultural
din comuna Micfalau,judetul Covasna ,a fost aprobat cu 8 voturi PENTRU,O
abtineri,O impotriva
• Aprobarea solicitarii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului la

investitia "Dotarea caminului cultural din comuna Micfalau,judetul Covasna "
Primarul prezinta expunerea sa de motive asupra proiectului de hotarare.raportul
de specialitate a fost intocmit de viceprimar,comisia de specialitatea prezentat
raportul de avizare favorabila.
Avizul pentru legalitate a fost prezentat de secretar.
d/na presedinte consults daca sunt inscrieri la cuvant.nu sunt,supune votului
proiectul de hotarare ,examinand rezultatul voturilor constata ca proiectul de
hotarare privind Aprobarea valorii finale de investitie a proiectului: llDotarea
caminului cultural din comuna Micfalau,judetul Covasna ,a fost aprobat cu 8
voturi PENTRU,O abtineri,O impotriva
• Rectificarea bugetului general pe anu12018 al comunei Micfalau,expunerea de

motive asupra proiectului de hotarare a fost prezentat de primarul
comunei,raportul de specialitate a fost intocmit de contabilitate

dl Szasz Istvan Endre-consulta ,valoarea sumei existent la fond rulment- dl primar
arata suma existenta 1.546.000 lei.
Raportul de avizare si avizul pentru legalitate a fost prezentat ,dupa care
presedintele de sedinta supune votului ,examinand rezultatul voturilor constata ca
proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului general pe anul 2018 al
comunei Micfalau a fost aprobat cu 8 voturi PENTRU,O abtineri,O impotriva.

• Aprobarea conturilor de executie bugetara al bugetului general al comunei
Micfalau pe anul 2017
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Proiectul de hotarare cu anexa la proiect a fost inaintat spre consultare
domnilor consilier ,cu data convocarii.Comisiile de specialitate In cadrul
sedintelor de comsii au analizat ,proiectul de hotarare.
primarul prezinta expunerea sa de motive
Se inscrie la cuvant dl Havel Sandor - solicita clarificari la capitolul 70.02.71
iluminatul public- cheltuieli materiale- suma de 30.586 lei-
DI primar arata ca suma se compune din reparatii la sistem ,lizing si becuri
led.
Presedintele de sedinta consulta daca mai sunt inscrieri la cuvant pe
marginea proiectului de hotarare.nefiind .solicita rapoartele de avizare
.dupa care supune votului,examinand rezultatul voturilor se constata ca
proiectul de hotarare privitoare la aprobarea conturilor de executie
bugetara al bugetului general al comunei Micfalau pe anul 2017,a fost
aprobat cu 8 voturi PENTRU,O abtineri,O impotriva.

• Alegerea presedintelui de sedinta
Primarul prezinta expunerea sa de motive asupra proiectului de
hotarare.raportul de specialitate de secretar,
dl Hies Andras Zsolt este propus pentru conducerea sedintelor consiliului
local timp de 3 luni.
supus votului proiectul de hotarare prin care dl Hies Andras Zsolt este ales
ca presedinte de sedinta pe timp de 3 luni a fost aprobat cu 8 voturi
PENTRU,O abtineri,O impotriva .

• DIVERSE
dl Kicsi Matyus Janos- in legatura cu canalizare menajera ,stadiul procesului la
instanta- primarul da relatiile solicitate.
dl Sorban Miklos- s-a semnalat ca cimitirul ortodox ,este plin de caini
maidanez,trebuie luat masuri in acest sens.
dl Szasz Istvan Endre- a luat la cunostinta si va lua masurile necesare.
dl Zsiga [ozsef- pe strada pararului si prin cimitirul comunal este pericol de
ursi,dl primar sa ia legatura cu forurile superioare,pentru prevenirea atacului
asupra localnicilor.

Domnul presedinte consulta daca mai sunt probleme de discutat,nefiind
multumeste pentru participare si de clara sedinta inchisa,

Secretar
Mikola Roza


