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Nr.1305 din 29 septembrie 2016

PROCES VERBAL

Intocmit cu ocazia tinerii sedintei ordinara al Consiliullocal Micfalau pe data de
29 septembrie 2016 ora 12,00 la sediul Primariei Micfalau.

Invitatia la sedinta cu materialul intocmit ,a fost inmanat domnilor consilier prin
posta, pe data 23.09.2016 ,afisat spre consultare pe afisul Primariei,publicat pe
siteul Primariei www.mikoujfalu.ro.
Sedinta incepe la ora 12,00 cu prezenta urrnatorilor domni consilier ,care la
solicitarea secretarului raspund prezent ,~isemneaza foaia de prezenta

1. Havel Sandor
2. Ilies Andras Zsolt
3. Keresztes Attila
4. KicsiCsaba
5. KicsiMatyus Janos
6. Nagy Emeric Alexandru
7. Sorban Miklos
8. Terza Reka Erika
9. Szasz Istvan Endre
10. Zsiga [ozsef
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Secretarul Primariei face prezenta ~i constata ca din cei 11 membrii al Consiliul
local sunt prezent 10 membrii.Lipseste dl Deak Zsolt din motive personale.La
sedinta participa d-na Szenegeto Eva director economic la firma RGT-
-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.
Domnul Havel Sandor In calitatea sa de presedinte de sedinta saluta membrii
consiliului local prezent la sedinta ~ideclara sedinta deschisa.

Consulta membrii consiliului local daca la inceperea sedintei permit d-nei
directoare sa prezinta In cateva cuvinte ,activitatea firmei pe care conduce.si
beneficiile pentru cei angajati .
Membrii consiliului local sunt de acord - d-na directoara prezinta
activitatea firmei,beneficiile salariatilorttransport gratuit, 1500 lei la
angajare,salariu 1400-1600 lei,bonus ,50 lei la energie electrica etc) cere
sprijinul consiliului local, 0 colaborare pentru recrutare de personal din
comuna.Dupa care se retrage de la sedinta.

DI presedinte consulta .daca procesul verbal intocmit la sedinta ordinara din luna
august 2016,a fost consultat de membrii consiliului local.avand in vedere ca a fost
pus la dispozitia domnilor consilieri.
Vazand ca domnii consilier au consultat procesul verbal intocmit la sedinta din
luna august 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 august
2016,examinand rezultatul voturilor constata ca ,domnii consilier sunt de acord cu
11 voturi ,cu continutul procesului verbal intocmit la sedinta din luna august
2016
Domnul presedinte prezinta proiectul ordinei de zii propus spre dezbatere de catre
primar

• Informare despre activitate, primar si viceprimar
• Rectificarea bugetului general pe anu12016-
• Aprobare cu privire la incheierea unui acord de parteneriat cu Fundatia

Crestina Diakonia, pentru implementarea proiectului Educational/Scoala
dupa scoala in comuna Micfalau

• Dezbatere privind stabilirea si marcarea hotarelor administrative intre
comune

• Diverse
Domnul presedinte consulta daca sunt propuneri pentru modificarea
proiectului,sau alte propuneri de discutat.
Secretarul primariei prezinta adresa cu nr 707 din 29.09.2016al Scolii gimnaziala
Fejer Akos prin care solicita sa desemneze doi reprezentanti in comisia de concurs
a directorilor ~i directorilor adjuncti organizata de catre Inspectoratul Scolar
Judetean Covasna in perioada 12 septembrie -16 decembrie 2016.
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Domnul presedinte supune votului proiectul ordinei de zii astfel modificat
.examinand rezultatul voturilor constata ca membrii consiliului local prezent la
sedinta.sunt de acord cu proiectului ordinei de zii cu 10 VOTURI PENTRU,O
abtineri.Oimpotriva, se trece la debtarea primului punct al ordinei de zii
• Informare prezentat de primar
Domnul primar prezinta 0 scurta informare in fata consiliului local ,despre
activitatea depusa ,probleme rezolvate cum ar fi,

Obtinerea avizelor necesare pentru realizarea lucrarii extindere canalizare
menejarea si statie de epurare
Continuarea expertizei la lucrarile efectuate de firma executanta.expertiza
contabila ~i expetiza tehnica prin experti descmnatl de judacatoria
Sf.Gheorghe.
Demersuri pentru infiintarea Afterschool,cu Asociatia Diaconia
Vizita facuta de 0 delegatie in Ungaria
Renovarea gardului la dispensar medical
Reparatii trotuare pe 0 mica portiune a satului

Domnul primar arata ca sunt foarte multe probleme ,nerezolvat sau rezolvat
partial lasat de fostul primar.
Domnul presedinte .consulta daca domnul viceprimar a trimis informarea
solicitata ,pentru prezentare consiliului local,NU A TRIMIS.

In continuare se poarta discutii asupra proiectului de lucrari la captarea
apei de la Kicsipatak-

Domnul presedinte multumeste pentru informare si propune sa treaca la
urmatorul punct al ordinei de zii

• Rectificarea bugetului general al comunei Micfalau.
Asupra acestui punct al ordinei de zii s-a pur tat dezbateri la sedinta comisiei de
specialitate din data de 28 septembrie 2016,cuparticiparea membrilor comisiei,
Fiind consemnat ~iin procesul verbal intocmit cu aceasta ocazie.
Primarul comunei Micfalau.este rugat sa prezinta expunerea sa de motive
asupra proiectului de hotarare,

Raportul de specialitate a fost intocmit de contabilitate .d-na Mikola Margit
prezinta raportul de specialitate.

Dupa prezentarea materialului intocmit urmeaza inscrieri la cuvant,
Dl Havel Sandor- in legatura cu iluminatul public ,surplusul de plata de
unde provine, daca dl viceprimar a citit contorul electric asa cum s-a stabilit.
Dl Havel propune domnului primar sa caute pe dl Marton Laszlo la SC
Electrica pentru clarificarea eliberarii £acturilor estimative.
Dl Keresztes Attila- arata in discutia sa ea nu ajunge la timp sa achita
factura pentru blocul ANL- si se compenseaza de la Primarie+ dupa care nu
poate sa depuna banii,propune ca consumul la energie electica sa fie citit
lunar ~i notat ,pentru cunoasterea exacta a consumului de energie electrica
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la fiecare consumator in parte, cum ar fi sala de educatie fizica.statia de
epurare,scoala,primarie §i separat iluminatul public.
Suma necesara acoperii golului la capitolul iluminat - suma de 6000lei ,este
supus votului pentru aprobare- membrii consiliului local dau acceptul in
acest sens.
La capitolul51.02 a fost propus repartizarea sumei de 2000 lei- pentru unele
lucrari cum ar fi repararea podului peste Raul Olt.si repararea gardului la
dispensar medical- domnul primar arata ca procedura de achizitie publica a
fost respectat, cumpararea materialelor necesare s-a facut prin SEAP .
Domnii consilier sunt de acord cu repartizarea sumei la acest capitol
La capitolul67.02 a fost propus 1500lei- pentru Asociatia fanfara Trombon
Micfalau- pentru uniform a- domnul primar sustine propunerea prin
completarea asociatiei cu 2 membrii.
Supus votului suma propusa ,9 membrii al consiliului local sunt de acord
este impotriva dl Kicsi Matyus Janos.- domnul consilier are obiectiune in
privinta autofinantarii a asociatiei pentru 13.000lei la capitolul 67.02pentru
reparatii cazane la Caminul cultural- sustine propunerea prin faptul ca
instalatia nu functioneaza §i firma in domeniu ,a venit cu parerea de a fi
schimbat- dl Havel Sandor se isncrie la cuvant §i exprima parerea in sensul
ca instalatia sa fie reperat .deocamdata.ca abia a depasit termenul de
garantie -
Pentru Galopiada Secuieasca domnul primar a propus suma de 1200 lei-
pentru domnul Toth Barna care a participat la Budapesta in numele
comunei Micfalau-Domnii consilier sunt de acord cu suma propusa .
In continuare domnul primar solicita repartizarea sumei de 5700lei-1900lei
pentru 3 luni ramas din anul 2016 pentru organizarea proiectului program
dupa prop gram in parteneriat cu Diakonia §iScoala gimnaziala Fejer Akos.
Domnii consilier sunt de acord cu propunerea facuta.
Suma de 1000 lei primit de la ANAF prin Decizie se repartizeaza pentru
salariile profesorilor.
La SC GEREBENCZ SRL- este necesar 15.000 lei- pentru acoperirea
contractului de prestari servicii.
DI Keresztes Attila - solicita sa fie clarificat situatia administratorului Gabor
Geza- la infiintarea societatii - s-a prevazut activitatea care va desfasura
aceasta societate,cu 2 angajati,administratorul nu era prevazut an statul de
plata- secretarul comunei arata ca societatea .functioneaza fara un
regulament ,£ara organigrama, toate documentele sunt semnate de
administrator fara aprobarea Consiliului local.
Pentru clarificarea situatiei- domnul primar propune 0 intalnire pe data
de 5 oetombrie 2016 ora 18,00,unde impreuna eu administratorul
societatii,toate aetele vor fi verifieate .solicita participarea domnilor
consilier fara convocare-
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Vazand ea fiecare capitol si articol a fost prezentat detailat,domnul presedinte
de sedinta supune votului anexa la proiectul de hotarare privind rectificarea
bugetului general pe anul 2016al comunei Micfalau
Examinand rezultatul voturilor constata ca proiectul de hotarare cu nr 1276din
23.septembrie 2016 initiat de primarul comunei Micfalau a fost aprobat cu 9
voturi PENTRU,l abtineri din partea domnului NAGY EMERICALEXANDRU
o impotriva.

• Aprobare cu privire la incheierea unui acord de parteneriat cu Fundatia
Crestina Diakonia,pentru implementarea proiectului Centru Educational-
Scoala dupa scoala in comuna Micfalau .
La sedinta din luna august 2016 al consiliului local ,domnii consilier au dat
acordul in principiu pentru inceperea demersurilor necesare in acest sens.
Pe parcurs la nivel de scoala prin sedinta cu parintii a luat in discutie
proiectul.si deja in cursullunii septembrie au fost depuse cereri ~i pentru alp
copii,care vor sa benefiieze de acest program.

Domnul director arata ca prin adresa nr 8827 din 27.09.2016 a primit si
avizul Inspectoratului Scolar Judetean Covasna.
Transparenta in administratia publica conform Legii 52/2003 a fost respectat
prin publicarea proiectului de hotarare pe pagina de internet al Primariei
www.mikoujfalu.ro
DI presedinte arata ca si suma necesara a fost aprobat pentru functionarea
programului la primul punct al ordinei de zii,comisia de specialitate a dat
avizul favorabil ,~i fiecare domni consilier a primit materialul pentru
consultare cu invitatia la sedinta.

Este rugat dl Nagy Emeric Alexandru sa prezinta detaliile prevazute in proiect.
Dupa care domnul presedinte solicita avizele necesare adoptarii proiectului de
hotarare.in urma prezentarii raportului de avizare a comisiei de specialitate nr
3 ~iavizul secretarului supune votului proiectul de hotarare
Examinand rezultatul voturilor se constata ca proiectul de hotarare cu nr 1216
din 06.09.2016 cu privire la incheierea unui acord de parteneriat cu Fundatia
Crestina Diakonia,pentru implementarea proiectului Centru
EducationaIlScoala dupa Scoala in comuna Micfalau- a fost aprobat cu 9 voturi
PENTRU ,0 impotriva si 1 abtineri din partea domnului consilier NAGY
EMERICALEXANDRU.

• In continuare domnul primar vrea sa aduca la cunostinta Consiliului local ca a
reluat stabilirea si marcarea hotarelor administrative intre comunele Micfalau-
Malnas.Micfalau-Bixad.arata ca au pur tat discutii la nivel de comuna Malnas -
este foarte important finalizarea procedurii pe motiv ,ca pe viitor Consiliul
Judetean nu va elibera nici 0 autorizatie de fucntionare sau aviz fara un PLAN
URBANISTIC GENERAL- PUG-ul comunei Micfalau,face parte integranta al
comunei Malnas.
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Domnul primar arata ca au fost consultate toate sentintele judecatoresti ,si in final
amas recursuHrrperimare;fapt"cal'e"J'roduce"'efecte~i-~ezulta-d\ hotarele din anii

1968 raman valabile.
DI Szasz Istvan Endre ,conform hartii cadastrale identifica hotarul care ramane.
Problema se pune numai pentru localnicii de la HATOD ,partea aceea va apartine
de comuna Malnas.
Domnul primar solicita imputernicire din partea Consiliului Local pentru
semnarea proceselor verbale in acest sens.
Primeste imputernicire din partea Consiliului local Micfalau.
In continuare secretarul comunei solicita sa fie desemnat 2 reprezentanti in
Comisia de concurs a directorilor si directorilor adjuncti organizata de catre
Inspectoratul Scolar [udetean pe perioada 12 septembrie-16 decembrie 2016.Arata
ca nivelul studiilor al repzentantilor trebuie sa fie cel putin egal cu eel al
candidatilor-

-- - -
- - - - -

HAVEL SAND OR consilier sunt desemnati pentru a fi numiti, in comisia de
concurs de Inspectoratul Scolar .
• DIVERSE

La acest punct al ordinei de zii
Pe data de 4 octombrie 2016 ,ora 16,00- sedinta pentru SC GEREBENCZ SRL-
functia de administrator incetat- ~i luarea masurilor necesare.
Pe data de 15 octombrie 2016 - Balul strugurilor- la caminul cultural
DI Ilies Andras Zsolt- pe strada paraului nu sa facut reparatii.solicita luarea
masurilor necesare
DI Keresztes Attila- daca pentru suprafata de 6 ha padure a fost incheiat
contract de paza cu Romsilva SA - luarea masurilor ce se impun in acest
sens, primeste sarcina primarul.

nmanei ,terenu este e vanzare,cere propunen
in acest sens.
DI Zsiga Jozsef- daca la sala de educatie fizica a fost instalat,tobogan ~i
leagan.cum s-a discutat ,cu data vizitei cu consilierii,domnul primar promite
ca pe vii tor se va rezolva.
DI Havel Sandor- solicita relatii in legatura cu statia de cap tare si epurare a apei
de la Nagypatak- primarul prezinta stadiul in care se afla documentatia ~i
avizele necesare de obtinut.

Domnul Szasz Istvan Endre- daca la scoala gimnaziala reparatia a fost
refacut de firma-dupa sesizarea consiliului local in urma vizitei,din luna
august 2016.
Domnul director da raspunsul solicitat.



Dornnul presedinte consulta daca mai sunt inscrieri la cuvant,sau
interpelari,nefiind, multumeste pentru participare si declara sedinta inchisa.

Micfalau la 29 septembrie 2016

SECRETAR
MikolaRoza
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