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Nr.1705 din 13.12.2016

PROCES VERBAL

Intocmit cu ocazia tinerii sedintei ordinara al Consiliullocal Micfalau pe data de
13 decembrie 2016 ora 12,00 la sediul Primariei Micfalau.
Sedinta a fost convocat prin Dispozitia primarului nr 83 din 7.12 .. 2016
Invitatia la sedinta cu materialul intocmit ,a fost inmanat domnilor consilier prin
posta, pe data 7.12.2016 ,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. Ilies Andras Zsolt
2. Keresztes Attila
3. Kicsi Csaba
4. Kicsi Matyus Janos
5. Nagy Emeric Alexandru
6. Sorban Miklos
7. Terza Reka Erika
8. Szasz Istvan Endre
9. Zsiga Jozsef
10. Deak Zsolt

Secretarul Primariei face prezenta ~i constata ca din cei 11 membrii al Consiliul
local sunt prezent 10 membrii lipseste dl Havel Sandor din motive obiective.



-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 adrninistratia publica locala.
Domnul Zsiga Iozsef in calitatea sa de presedinte de sedinta saluta membrii
consiliului local prezent la sedinta si declara sedinta deschisa
Dl presedinte consults .daca procesul verbal intocmit la sedinta ordinara din luna
noiembrie 2016, a fost consultat de membrii consiliului local.avand in vedere ca a
fost pus la dispozi tia domnilor consilieri
Dl Szasz Istvan Endre- vrea sa fie prezentat procesul verbal,pe motiv ea nu a avut
timp de a consulta,secretarul primariei pune la dispozitia domnului consilier
procesul verbal.
Vazand ca ceilalti membrii al consiliului local , au consultat procesul verbal
intocmit la sedinta din luna noiembrie 2016 ,publicat pe pagina web al primariei
~iafisat spre consultare pe panou de afisaj
-dl presedinte supune votului procesul verbal intocmit la sedinta din luna
noiembrie 2016,examinand rezultatul voturilor constata ca ,domnii consilier sunt
de acord cu 10 voturi PENTRU ,cu continutul procesului verbal intocmit la
sedinta din luna noiembrie 2016
Domnul presedinte prezinta proiectul ordinei de zii propus spre dezbatere de catre
pnmar
• Rectifiqarea bugetului general pe anul 2016
• Aprobare Programului anual al achizitiilor publice
• Aprobare documentatiei Captare si tratare apa+Paraul Mic localitatea Micfalau

Proiect nr 33/2015 AD 2016 ,FAZAD.TAC
•• Diverse

Domnul presedinte consulta daca sunt propunen pentru modificarea
proiectului,sau alte propuneri de discutat,supune votului proiectul ordinei de
zii,care este aprobat cu 10 voturi PE TRU,O abtineri.O impotriva.

Rectificarea bugetului general al comunei Micf alau.
Primarul comunei Micfalau.este rugat sa prezinta expunerea sa de motive
asupra proiectului de hotarare,

Raportul de specialitate a fost intocmit de contabilitate.
Domnul primar arata ea prin Decizia directorului finantelor pub lice a fost alocat
66.000 lei.pentru acoperirea golului la invatamant,salarii profesorilor ,pentru
investitii toa199.000 lei(din care 20.000 lei de la Consiliul Judetean)
Vazand ea suma al cat pentru invatamant este foart urgent si necesar,pentru
salariile profesorilor , a fost aprobat in unanimitate voturi,suma primita pentru
investitii pe motiv ca nu este timp suficient pentru 0 eficienta repartizare la
propunerea prirnarului urmeaza a fi ramas la fondul de rulment,la dispozitia
c nsiliului local pe anu12017.
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Dl presedinte .consulta membrii consiliului Iocal.daca sunt de acord cu cele
prezentate.dupa care solicita raportul de avizare din partea comisiei de specialitate
si avizul pentru legalitate.
Dupa care supune votului proiectul de hotarare initiat de primarul comunei
Micfalau.privind reetificarea bugetului general a1 comunei Micfalau pe anu12016.

Examinand rezul tatul voturilor eonstata ca proiectul de hotarare cu nr 1678 din
7 decembrie 2016 initiat de primarul comunei Micfalau a fost aprobat cu 9
voturi PENTRU,1 abtineri, din parte a domnului AGY EMERIC
ALEXANDRU ,0 impotriva.

• Elaborarea programului annual al achiziilor publice pe anu12017.
La sedinta din luna noiembrie 2016 s-a purtat discutii ,despre program .pentru
respectarea transparentei in administratia publica a fost adus spre consultare,pe
pagina de in ternet al Primariei.
Proiectul de hotarare si expunerea de motive impreuna cu programul in proiect
este deja cunoscut d membrii eonsiliu1ui local prezent la sedinta,dupa eonsultare
se inserie la cuvant
Dl Keresztes Attila - daea programul intocmit va ramane in forma actua1a,sau se
vor respecta proritatile,cum ar fi extindere eanalizare menajera ,pe partea stanga a
paraului- domnul primar prezinta ea programul este 0 lista pe care sunt trecute
obieetivele si lucrarile propuse de a fi realizate,dar numarul de ordine nu trebuie
n~,spectatdaca se poate obtine fonduri pentru cladirea dispensarului sau alte
lucrari,se va rea1iza.
Dl Kicsi Matyus [anos - daca se poate modifica programul cu regularizarea
parau1ui Nagypatak,prin construirea unui zid de sprijin .
Dl Nagy Emeric -la sala de dueatie fizica repararea poartei.
Instalarea sistem de supraveghere video prin comuna.
01 primar propune atat la intrare cat si la iesire,pentru stoparea furtului de lemne
si alte evenimente,instalare sistemului de supraveghere video.
D1 presedinte eonsulta daea mai sunt si alte propuneri,nu sut solicita rapoartele de
avizare necesare adoptarii proiectului de hotarare.
Dupa prezentarea raportului de avizare si avizul seeretarului supune votului
proiectul de hotarare CLlnr 1592 din 18.11.2016 pentru aprobarea Programului
annual al achizitiilor publiee pe anu12017.
Examinand rezultatLll voturilor constata ca proiectul de hotarare CLlnr 1592 din
18.11.2016 a fost aprobat cu 10 voturi PENTRU,O abtineri,impotriva O.

• Aprobarea proiectului nr 33/2015/AD 2016 CAPTARE SI TRATARE APA-
PARAUL MIC loealitatea Micfalau

La aeest punct al ordinei de zii domnu1 primar prezinta expunerea de motive
asupra proiectului de hotarare.
Se inscrie la cu vant
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Dl Keresztes Attila -consulta care este pretul final la proiect,si daca anul viitor
I toate avizele si autorizatiile se poate obtine, pentru inceperea lucrarilor.
Dl primar prezinta proiectul si arata ca ca pentru aceasta lucrare se va emite
autorizatia de construire,dar pana se va inregistra pe SEAP si documentatia va
fi aprobata .durcaza.dar are sperante ea pana la vara anului viitor.se poate
incepe lucrararile.
D1 presedinte solicita si alte inscrieri la cuvant pe marginea ordinei de zii-
nefiind solicila rapoartele de avizare necesare adoptarea proiectului de
hotarare cu nr 1646 din 25.11.2016 .dupa prezentarea rapoartelor supune
votului proiectul de hotarare
Examinand rezultatul voturilor constata ca proiectul de hotarare privind
aprobarea proiectului Captare §i tratare apa-paraul Mic localitatea Micfalau
faza D.T.A.C a fost aprobat cu 10 voturi PE TRU 0 impotriva,O abtineri .

•

2016

Secretar
Mikola Roza

c-
c::----

3 exp: se difuzeaza aSl/el ;
1.exp la dosar sed inti:
1 exp la lnstituiiu Prejectului Jud Covasna
1 exp spre afifjare
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