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PROCES VERBAL

Intocmit cu ocazia tinerii şedinţei ordinară al Consiliul local Micfalău pe data de
23.08.2017 ora 12,00 la sediul Primăriei Micfalău.
Sedinta a fost convocat prin Dispoziţia primarului nr .70 din 17.08.2017
Invitatia la şedinţă cu materialul intocmit ,a fost inmanat domnilor consilier prin
curier, pe data de 17.08 .2017 ,afisat spre consultare pe afisul Primariei,publicat
pe siteul Primăriei www.mikoujfalu.ro.
Şedinţa începe la ora 12,00 cu prezenţa următorilor domni consilier ,care la
solicitarea secretarului răspund prezent .şi semnează foaia de prezenta

1. Deak Zsolt
2. Ilies Andras Zsolt
3. Kicsi Csaba
4. Kicsi Matyus [anos
5. Keresztes Attila
6. Sorban Miklos
7. Szasz Istvan Endre
8. Zsiga Jozsef

Secretarul Primăriei face prezenţa şi constată că din cei 11 membrii al Consiliul
local sunt prezent 8 membrii- lipsesc motivat domnii consilieri
1. Havel Sandor
2. N agy Emeric Alexandru
3. Terza Reka Erika
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-solicită deschiderea şedinţei fiind intrunit cvorumul necesar pentru adoptarea
proiectelor de hotărări ,prevazute in proiectul ordinei de zii în conformitate cu
prevederile art 45 (2) lit. a) din Legea 215/2001privind administraţia publică locala
Domnul Sorban Miklos in calitate de presedinte de şedinţă deschide lucrările
şedinţei consultă ,dacă procesul verbal intocmit la şedinţa ordinară din luna iulie
2017, a fost consultat de membrii consiliului local,avănd în vedere că a fost pus la
dispozitia domnilor consilieri
Văzănd că membrii al consiliului local, au consultat procesul verbal intocmit la
şedinţa din luna iulie 2017 ,publicat pe pagina web al primăriei şi afişat spre
consultare pe panou de afisaj
-dl preşedinte supune votului procesul verbal intocmit la sedinta din luna iulie
2017,examinănd rezultatul voturilor constată că ,domnii consilier sunt de acord
cu 8 voturi PENTRU,0 impotriva,Oabtineri. :
Domnul preşedinte prezintă proiectul ordinei de zii propus spre dezbatere de către
primar

• Raportul lunar al primarului comunei Micfalau
• Rectificareabugetului general pe anul 2017al comunei Micfalau
• Aprobare privind participării comunei Micfalău la programul judetean

pentru sprijinirea programului Scoala după Scoală
• Asocierea comunei Micfalau cu Crucea Rosie filiala Covasna
• Alegerea preşedintelui de şedinţe
• Diverse

Domnul primar propune modificarea proiectului ordinei de zii,vazand ca
reprezentantii Filialei Crucea Rosie,nu s-au prezentat la sedinta,prin scoaterea
punctului 5 de la ordinea de zii.
Domnul presedinte ,supune votului proiectul ordinei de zii cu modificarea
propusa ,care este aprobat cu 8 voturi PENTRU,Oabţineri.O impotriva.
In continuare primarul prezintă raportul lunar
- dupa prezentarea raportului domnul primar propune o intalnire comuna pe
terenul de sport,pentru stabilirea exacta ,cum va fi reabilitat cladirea avariata.

• Rectificareabugetului general pe anul 2017al comunei Micfalau
Primarul prezinta expunerea sa de motive asupra proiectul de hotarare privind
rectificarea bugetului general,si susţine necesitatea modificarii-domnii consilier
inteleg imprtanta obiectivelor ce urmeaza a fi realizate si sunt de acord cu
modificarile propuse.
Domnul presedinte consulta daca sunt inscrieri la cuvant,pe marginea primului
punct al ordinei de zii- nefiind 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 rectificarea bugetului general pe anul 2017 al comunei Micfalau , a fost
aprobat cu 8 voturi PENTRU,Oabltineri,Oimpotriva.
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• Aprobare privind participării comunei Micfalău la programul judetean
pentru sprijinirea programului Scoala după Scoală

Domnul primar prin expunerea sa de motive arata scopul si necesitatea
adoptarii proiectului de hotarare,care este sustinut si de inspectoratul scolar.

Dl presedinte consulta daca proiectul de hotarare initiat de primar,ramane in
forma prezentata,dupa prezentarea rapoartelor de avizare,supune votului
Examinand rezultatul voturilor constata ca proiectul de hotarare cu nr 1530 din
17.08.2017 Aprobare privind participării comunei Micfalău la programul judetean
pentru sprijinirea programului Scoala după Scoală a fost aprobat de 8 voturi
PENTRU,Oabtineri,Oimpotriva.

.• Alegerea preşedintelui de şedinţe
Primarul prezinta expunerea sa de motive asupra proiectului de hotarare
privind alegerea presedintelui de sedinta.
Este propus pentru conducerea sedintelor din lunile septembrie,octombrie
,noiembrie ca presedinte de sedinte dl consilier Kicsi Csaba .
Dl presedinte solicita rapoartele de avizare dupa care supune votului proiectul
de hotarare privind alegerea presedintele de sedinte.
Examinand rexultatul voturilor constata ca proectul de hotar are privind
alegerea presedintelui de sedinta a fost aprobat cu 8 voturi PENTRU,Oabtineri,O
impotriva.

• Diverse
Dl Sorban Miklos- in cimitirul comunal ,iarba trebuie cosit,arata dezastruos.

Dl Kicsi Csaba- in jurul terenului de sport ,copacii trebuie rarit si taiat.
KicsiMatyus [anos- cu canalizarea menajera, care este stadiul procesului
Dl Sorban Miklos- canalizarea menajera pe partea stanga a paraului.
Dl Szasz Istvan Endre- in legatura cu intocmirea PUG si stabilirea hotarului in
intravilan- fara consultarea prealabila a cetatenilor ,nu este legal.
La toate intrebarile si interpelarile,raspunde dl primar Demeter Ferenc.
Domnul preşedinte consultă dacă mai sunt probleme de discutat,nefiind
multumeste pentru participare şi declară şedinţa închisă.

Micfalău la 23 august 2017

PRESEDINTEDE SE
Sorban Mikl

Secretar
Mikola Roza
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