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Nr.1079 din 21 iulie 2016

PROCES VERBAL

Intocmit cu ocazia tinerii sedintei ordinara al Consiliullocal Micfalau pe data de
21 iulie 2016ora 12,00 la sediul Primariei Micfalau.
Sedinta a fost convocat prin Dispozitia primarului nr 45 din 14.07.2016
Invitatia la sedinta cu materialul intocmit ,a fost inmanat domnilor consilier prin
posta, pe data 14.07.2016,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 ,§i semneaza foaia de prezenta

1. Deak Zsolt
2. Havel Sandor
3. Ilies Andras Zsolt
4. Keresztes Attila
5. KicsiCsaba
6. KicsiMatyus Janos
7. Nagy Emeric Alexandru
8. Sorban Miklos
9. Terza Reka Erika
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 Szasz Istvan Endre motivat.
-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 Kicsi Matyus [anos in calitatea sa de presedinte de sedinta saluta
membrii consiliului local prezent la sedinta ~ideclara sedinta deschisa.
DI presedinte consulta .daca procesul verbal intocmit la sedinta ordinara din luna
iunie 2016(sedinta de constituire) 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 iunie 2016 ,publicat pe pagina web al primariei si afisat spre consultare pe
panou de afisaj
-dl presedinte supune votului procesul verbal intocmit la sedinta de constituire
al Consiliului Local din luna iunie 2016,examinand rezultatul voturilor constata
ca ,domnii consilier sunt de acord eu 10 voturi,eu continutul procesului verbal
intocmit la sedinta din luna iunie 2016.
Domnul presedinte prezinta proiectul ordinei de zii propus spre dezbatere de catre
primar
• Informare prezentat de primar
• Rectificareabugetului general pe anu12016-
• Desemnarea reprezentantului Consiliului local in Consiliul de administratie la

Scoala gimnaziala Fejer Akos
• Dezbatere pentru organizarea zilelor comunei
• Diverse
• Vizita de lucru la obiectivele apartinand domeniului public al comunei
Domnul presedinte consulta daca sunt propuneri pentru modificarea
proiectului,sau alte propuneri de discutat.
Domnul Primar Demeter Ferenc,solicita eu seuze amanarea punctului 6,vizita de
lucru la obiectivele aparatinand domeniului public al comunei,pe motiv ea de la
ora 15,00 pleaca la Bueuresti ,si nu este timp suficient pentru vizita la toate
unitatile publice,consiliul local propune 0 data ulterioara ,si este de acord in
unanimitate de voturi.
Domnul presedinte supune votului propunerea facuta.examinand rezultatul
voturilor constata ea membrii consiliului local prezent la sedinta.sunt de acord cu
proiectului ordinei de zii cu 10 VOTURIPENTRU,Oabtineri.O impotriva, 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 de la alegeri,pe 0 luna.
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Domnul primar prezinta ca imediat dupa inceperea mandatului,s-a
izbucnit incendiu la vestiare de la terenul de sport,au avut loc inundatii ~i
alte evenimente ,cu care s-a confruntat.
Arata masurile luate pentru rezolvarea problemelor ivite.

In continuare dl primar aduce la cunostinta consiliului local,stadiul de realizare a
proiectului pentru sistemul de apa potabila,arata ea lipseste un aviz de la Goscom-
fara care nu se poate finaliza proiectul - dl Havel Sandor propune consultarea
prevederile legale,avand 0 suspiciune in privinta neacordarii avizului.
DI Keresztes Attila- solicita consultare la nivel judetean ,in aceasta problema- dl
primar promite,ca va face tot posibilul pentru obtinerea avizului.

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

DI Havel Sandor- propune efectuarea lucrarilor pe faze
Pe marginea lucrarilor canalizarea menjaera pe partea stanga al
pararului.dornnul primar arata ca valoarea lucrarilor este peste 1.000.000
lei,dl Havel propune cerere solutii de mai multe firme.

'---' DI primar arata ca nu s-a predat nici un document de catre fostul
primar,documentele cu proiecte ,~ialte obiecte de inventar, nu sunt preluate.
• Rectificarea bugetului general pe anul 2016al comunei Micfalau.
Proiectul de hotarare si expunerea de motive asupra proiectului de hotarare a fost
prezentat de primarul comunei Micfalau.Comisia de specialitate pe
data de 20.iulie 2016 de la ora 13,00 in cadrul comisiei a tinut dezbateri asupra
proiectului de hotarare.

DI primar in expunerea sa de motive prezinta oportunitatea adoptarii
proiectului de hotarare- motivand cu faptul ca sunt facturi ramase neplatite
,din cauza inundatiilor au aparut lucrari ,care trebuiau urgent efectuate,cum
ar fi repararea drumurilor .

DI primar prezinta propunerile detailat pe capitole si articole.
Inscrieri la cuvant nu sunt- din partea comisiei de specialitate prezinta raportul de
avizare dl Havel Sandor,avizul pentru legalitate este prezentat de secretar.

'-../ DI presedinte de sedinta consulta daca mai sunt obiectiuni .interpelari pe marginea
proiectului ordinei de zii.
DI presedinte supune votului proiectul de hotarare - examinand rezultatul
voturilor constata ca proiectul de hotarare privitoare la rectificarea bugetului
general pe anul 2016 al comunei Micfalau a fost aprobat cu 10 voturi PENTRU,O
abtineri,Oimpotriva.

• Desemnarea reprezentantului Consiliului local in Consiliul de administratie
la Scoala gimnaziala Fejer Akos

Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei,si expunerea de motive asupra
proiectului de hotarare,a fost prezentat de primar.
Dupa care dl Nagy Emeric Alexandru - se inscrie la cuvant si prezinta
oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare.pe motiv ca in cursul lunii
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august,sunt probleme curente care trebuiesc rezolvat in cadrul consiliului de
administratie al scolii- totodata solicita nominalizarea reprezentantului Consiliului
local si pe anul scolar 2016-2017.
DI primar arata ca pana la alegeri a participat dl Kicsi Matyus [anos in calitate de
reprezentant din partea Consiliului local.dl Keresztes propune pe dl Kicsi in
continuare,dl KicsiMatyus Janos ,nu accepta.
DI Sorban Miklos propune ca reprezentant din partea Consiliului local in Consiliul
de administratie al Scolii gimnaziala Fejer Akos pe dl ILIESANDRAS ZSOLT.
DI Ilies Andras Zsolt accepta delgarea- dl presedinte solicita rapoartele de avizare
atat din partea comisiei de specialitate ca ~ide la secretar.
Dupa care supune votului proiectul de hotarare privind Desemnarea
reprezentantului Consiliului local Micfalau in Consiliul de administratie la Scoala
gimnaziala Fejer Akos,examinand rezultatul voturilor se constata ca proiectul de
hotarare a fost aprobat cu 9 voturi PENTRU, 1 abtineri, din partea dl NAGY
EMERICALEXANDRU,0 impotriva.
• Dezbatere pentru organizarea zilelor comunei

La acest punct al ordinei de zii,domnul primar prezinta 0 scurta informare
despre incendiul izbucnit la vestiare de la terenul de sport.Arata faptul di in
termen de 20 de zile este imposibil ,reabilitarea cladirii.deci locatie pentru
organizarea asemenea eveniment nu exista, dupa parerea domnului primar, in
acest an ,nu se va tine ziua comunei ,si din alte motive cum ar fi

Lipsa de fonduri( nu este timp pentru cautarea de sponzori)
Nu este timp disponibil pentru a organiza un eveniment de calitate.
Sunt probleme de rezolvat mai importante,cum ar fi ,calitatea
apei,canalizarea menajera,etc.

Domnul Kicsi Matyus [anos.sustine propunerea primarului,pe motiv ca sunt
foarte multe probleme de rezolvat .si pierderea de timp si de energie pentru un
astfel de eveniment este inutil,in momentul de fata.
Domnul Nagy Emeric Alexandru.susjine propunerea ,si este de acord cu
amanarea ,fiind intrebati membrii consiliului local prezent la sedinta in
unanimitate de voturi total 10 voturi- sunt de acord cu propunerea
facuta.respectiv amanarea ziua comunei pe anul viitor.
Consilierii local sunt de acord in unanimitate cu faptul ca in anul 2016 nu se
vor tine zilelor comunei Micfalau,

• Diverse
La acest punct al ordinei de zii se inscrie la cuvant dl Nagy Emeric
Alexandru.curatirea santurilor prin comuna este foarte important,trebuie gasit
o modalitate ,ori cu forta de mana,ori cu utilaje.

In discutia sa domnul consilier,propune rezolvarea parcarii la caminul
cultural.dupa inceperea anului scolar,nu va permite parcarea masinilor in
curtea scolii.

DIHavel Sandor- nu este permis parcarea in curtea scolii.
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In legatura cu terenul de joaca.consilierii caut 0 solutio favorabila pentru
amplasarea unei noi teren de joaca la gradinita,
DI Havel Sandor .solicita viceprimarului sa prezinta facturile la plata iluminatului
public, contractul pentru reabilitare nu a fost incheiat de fostul primar,asa cum s-a
prezentat in fata consiliului local.Membrii consiliului local solicit 0 intalnire ,cu
reprezentantii firmei pentru modificarea contractului.
DI primar - propune membrilor consiliului local 0 intalnire pentru discutarea
problemelor urgente,in luna august .si gasirea solutiilor pentru rezolvare.
dl presedinte de sedinta consulta daca mai sunt inscrieri la cuvant.nefiind
multumeste pentru participare si declara sedinta inchisa.

Micfalau la 21 iulie 2016
~
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PRESEDINTE DE SEDINTA.
KicsiMatyus [anos

-.../

3 exp: se dtfuzeazii astfel ;
1 exp la dosar ~edintii
1 exp la lnstituiia Prefectului [ud Covasna
1 exp spre afi~are
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