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PROCES VERBAL

Intocmit cu ocazia ţinerii şedinţei ordinară al Consiliul local Micfalău pe data de
31.07.2017 ora 12,00 la sediul Primăriei Micfalău.
Sedinţa a fost convocat prin Dispoziţia primarului nr .59 din 24.07.2017
Invitatia la şedinţă cu materialul intocmit ,a fost inmanat domnilor consilier prin
curier, pe data de 24.07.2017 ,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. Kicsi Csaba
3. Kicsi Matyus Janos
4. Keresztes Attila
5. Nagy Emeric Alexandru
6. Sorban Miklos
7. Szasz Istvan Endre
8. Terza Reka Erika
9. Zsiga Jozsef
Secretarul Primăriei face prezenţa şi constată că din cei 11 membrii al Consiliul
local sunt prezent 9 membrii-lipsesc motivat domnii consilieri
1. Havel Sandor
2. Ilies Andras Zsolt



-soli cită 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 215/2001 privind 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 iunie
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 iunie 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 iunie
2017 ,examinănd rezultatul voturilor constată că ,domnii consilier sunt de acord
cu 9 voturi PENTRU ,Oimpotriva,O abtineri.
Domnul preşedinte prezintă proiectul ordinei de zii propus spre dezbatere de către
primar
• Raportul lunar al primarului comunei Micfalau
• Stabilirea salariilor de baza pentru personalul aparatului de specialitate al
primarului comunei Micfalau

• Stabilirea indemnizatiei lunare de şedinţe pentru consilierii locali
• Modificarea anexei la Hotărărea nr 40 din 13.12.2017 privind aprobarea
Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2017

• Aprobarea Listei de acordare/neacordare de locuinte pentru tineri contruite
prin Agentia Nationala de Locuinte

• Diverse

Domnul presedinte ,supune votului proiectul ordinei de zii propus ,care este
aprobat cu 9 voturi PENTRU,O abţineri.O impotriva.
In continuare primarul prezintă raportul lunar.

Se inscrie la cuvant domnul- Nagy Emeric Alexandru
In discutia sa consulta daca cladirea popicarie de la terenul de sport, va fi construit
in forma initiala,sau se va schimba structura cladirii.
Domnul primar arata ca autorizatia de construire a fost eliberat in regim de
urgenta,propune o vizionalizare la fata locului pentru a discuta impreuna cum sa
fie intocmit proiectul pentru lucrari.

In legatura cu vizita in Ungaria dl primar propune participarea si domnilor
consilier.
DI Szasz Istvan Endre- in legatura cu tabara de copii,daca a participat
echipe si din Balloszog ,cine a primit si cum au fost intampinati, primeste
relatii de la dl primar.

• Stabilirea salariilor de baza pentru personalul aparatului de specialitate al
primarului comunei Micfalau
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La acest punct al ordinei de zii domnul primar prezinta expunerea sa de motive
asupra proiectului de hotarare,prezinta legea cadru si toate documentele care au
stat la baza intocmirii proiectului de hotarare.

Prezinta faptul ca salariile de baza au fost stabilite astfel ca sumele necesare
sa fie disponibile in bugetul local pe anul 2017.

Domnul primar cate un exemplar din proiect a pus la dispozitia consilierilor
pentru consultare- dl Kicsi Matyus Janos solicita clarificari in legatura cu posturi
de la secretar(nu vede nume ,si vrea sa cunoasca nominal cine cat primeste)
In continuare primarul arata ca au luat in calcul ,sumele existente in
buget,eventual in luna decembrie nu ajung banii pentru salarii,stabilite fara
sporuri si alte adausuri.
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
pentru stabilirea salariior de baza pentru personalul aparatului de specialitate al
primarului comunei Micfalau a fost aprobat cu 9 voturi PENTRU,O abltineri,O
impotriva.
• Stabilirea indemnizatiei lunare de şedinţe pentru consilierii locali

Domnul primar prezinta proiectul de hotarare intocmit si arata ca propunerea de 5
%,este pentru participarea consilierilor la o sedinta lunara si 1-2 comisii de
specialitate pe luna.
DI Nagy Emeric Alexandru propune si pentru sedinte extraordinar
indemnizatie,dar secretarul comunei arata ca pentru sedinte extraordinare nu se
plateste conform legii.
Dupa parerea dl Keresztes Attila,daca legea prevede 10 % din indemnizatia
primarului,de ce nu primesc atata.
Secretarul comunei ,arata ca domnii pentru o sedinta daca primesc 10 %,ar trebui
sa depune un efort mai mare.
DI presedinte consulta daca proiectul de hotarare initiat de primar,ramane in
forma prezentata,dupa prezentarea rapoartelor de avizare,supune votului
Examinand rezultatul voturilor se constata ca proiectul de hotarare privind
stabilirea inemnizatiilor de sedinte pentru consilierii locali, a fost aprobat de 9
voturi PENTRU,Oabtineri,O impotriva.
• Modificarea anexei la Hotărărea nr 40 din 13.12.2017 privind aprobarea
Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2017

La acest punct al ordinei de zii domnul primar prezinta expunerea sa de motive
asupra proiectului de hotarare prin care sustine propunerea pentru modificarea
anexei la Programul anual al achizitiilor publice.
Domnii consilieri sunt de acord cu modificarea propusa prin proiectul de
hotarare,avand in vedere ca Strategia de dezvoltare a comunei,conform legii
trebuie intocmit,dotarea caminului cultural se va realiza prin proiect de finantare.
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Domnul presedinte consulta daca sunt inscrieri la cuvant.pe marginea proiectului
de hotarare.
Nefiind solicita rapoartele de avizare necesare adoptarea proiectului de
hotarare,dupa prezentare supune votului proiectul de hotarare initiat de primar.
Examinand rezultatul voturilor constata ca proiectul de hotarare Modificarea
anexei la Hotărărea nr 40 din 13.12.2017 privind aprobarea Programului anual al
achizitiilor publice pentru anul 2017 a fost aprobat cu 9 voturi PENTRU,O
impotriva,O abtineri.
• Aprobarea Listei de acordare/neacordare de locuinte pentru tineri contruite
prin Agentia Nationala de Locuinte

La acest punct al ordinei de zii,proiectul de hotarare este insotit de expunerea de
motive a primarului si raportul comisiei sociala,care dupa verificarea actelor
depuse la dosar si in urma vizionarii locuintelor la solicitanti a intocmit fisa
punctajului, prin care propune acordarea de locuinte pentru tineri din blocurile
construite de ANL pentru solicitantii Czirmai Brigitta si Terza Sandor.
Domnul presedinte după prezentarea raportului ,consulta daca sunt inscrieri la
cuvant.dl Keresztes Attila cum va fi repartizat locuinta,domnul primar propune
repartizarea dupa punctajul obtinut.
Proiectul de hotar are este supus votului,cu anexa dupa prezentarea rapoartelor de
avizare,examinand rezultatul voturilor se constata ca proiectul de hotarare pentru .
Aprobarea Listei de acordare/neacordare de locuinte pentru tineri contruite prin
Agentia Nationala de Locuinte a fost aprobat cu 9 voturi PENTRU, O abtineri,O
impotriva.

• Diverse
Domnul Nagy Emeric Alexandru,dacă pentru saivan sunt depuse cereri pentru
inchiriere- 1 cerere din partea domnului Terza Csaba.
DI Sorban Miklos- daca Hotararea Consiliului local privind gospodarirea
comunala a fost adus la cunostinta publica si s-a aplicat amenzi-dl primar
raspunde ca firmele au primit,cetatenii au fost instiintati,dar amenzi inca nu s-a
aplicat.
Domnul preşedinte consultă dacă mai sunt probleme de discutat,nefiind
multumeşte pentru participare şi declară şedinţa Închisă.

Micfalău la 31 iulie 2017

PRESEDINTE DE
Sorban Mikl

Secretar
Mikola Roza
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