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Nr. 626din 24 martie 2017

PROCES VERBAL

Intocmit cu ocazia tinerii sedintei ordinar a al Consiliullocal Micfalau pe data de
24martie 2017 ora 12,00 la sediul Primariei Micfalau.
Sedinta a fost convocat prin Dispozitia primarului nr .21 din 17martie 2017
Invitatia la sedinta cu materialul intocmit ,a fost inmanat domnilor consilier prin
posta, pe data 17 martie ..2017 ,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 .si semneaza foaia de prezenta

1. Deak Zsolt
2. HiesAndras Zsolt
3. HavelSandor
4. Keresztes Attila
5. Kicsi Csaba
6. KicsiMatyus [anos
7. Nagy Emeric Alexandru
8. Sorban Miklos
9. Terza Reka Erika
10.Szasz Istvan Endre
11.Zsiga [ozsef
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Secretarul Primariei face prezenta §i constata ca din cei 11 membrii al Consiliul
local sunt prezent 11membrii- nu lipseste nimeni.
-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.
DI presedinte Deak Zsolt consults .daca procesul verbal intocmit la sedinta
ordinara din luna februarie 2017, a fost consultat de membrii consiliului
local.avand in vedere ca a fost pus la dispozitia domnilor consilieri
Vazand membrii al consiliului local, au consultat procesul verbal intocmit la
sedinta din luna ianuarie 2017 ,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
februarie 2017 .examinand rezultatul voturilor constata ca ,domnii consilier sunt
de acord cu 11 voturi PENTRU ,0 impotriva,O abtineri.
Domnul presedinte prezinta proiectul ordinei de zii propus spre dezbatere de catre
primar
• Raportul primarilor
• Aprobarea bugetului general pe anul2017 al comunei Micfalau
• Aprobare privind constituirea fondului de rezerva bugetara in cadrul bugetului

general al comunei Micfalau pe anu12017-
• Aprobare privind acordare de facilitati fiscale de scutire la plata impozitelor

locale pentru contribuabilii persoanelor fizice pe anul2017
• Aprobare privind modificarea si completarea Contractului de delegare nr

4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor membre ale
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO-SEPSI incheiat cu SC TEGA SA
Sfintu Gheorghe.

• Diverse
DI presedinte ,supune votului proiectul ordinei de zii propus ,care este aprobat cu
11 voturi PENTRU,Oabtineri.O impotriva.

• La primul punct al ordinei de zii este rugat dl primar sa prezinta raportul
sau de activitate.

DI Demeter Ferenc primarul comunei prezinta consiliului local activitatile care
sau facut in cursullunii martie 2017,problemele cu care s-au confruntat §i alte
aspecte importante care vizeza viata comunitatii-.
Dupa care se inscrie la cuvant dl Havel Sandor-

La statia de captare si epurare a apei,cade tensiunea la electricitate.cand va
fi reparat §i de cine ,

Domnul primar arata ca s-a purtat discutii cu executantul.si a primit
promisiune ca in zilele urmatoare vin §i repar deficienta.
DI Szasz Istvan Endre - prinderea cainilor de strada, va rezolva printr-o
asociatie.care vin si due la sterilizare ,ori vrea stapanul ori nu vrea.
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Pe cele prinse pe strada cu se TEGA prin contract ,se va transporta la Sf
Gheorghe si scoaterea se va face pe cheltuiala stapanului.

Dl Nagy Emeric Alexandru- se vede ea au inceput Iucrarile la drumuri,la fiecare
poarta va fi pus tevi de scurgere ?
Domnul viceprimar- numai unde trebuie ,au fost cumparate numai 96 de tevi,care
nu acopera toate comuna,din banii repartizati prin Ordonanta de Guvern.
Dl Kicsi Matyus [anos- drumul se repara,inainte de racordare la canalizare a
fiecarui imobil,de ce nu s-a obligat cetatenii .sa faca racorduri.
Dl presedinte consulta daca mai sunt intrebari.catre domnul primar in legatura cu
raportul prezentat.Nu sunt.
Propune trecerea la urmatorul punct al ordinei de zii
• Aprobarea bugetului general pe anul2017 al comunei Micfalau
Proiectul bugetului a fost publicat pe pagina de internet,a fost trimis pentru fiecare
consilier spre consultare.
In termenul prevazut de lege nu au fost depuse sesizari.propuneri in legatura cu
proiectul de buget pe anul2017.
Fiecare consilier cunoaste prevederile ,bugetului general.si expunerea de motive a
primarului cu privire la repartizarea sumelor pe capitole si articole.
Domnul Havel Sandor in calitate de presedinte al comisiei de specialitate prezinta
o scurta informare,despre ce s-a discutat la sedinta comisiei din data de 22.03.2017.
Se inscrie la cuvant dl Nagy Emeric Alexandru-
Nu vede clar daca suma solicitata pentru naveta cadrelor didactice este inclus la
capitolul invatamant-
Dl primar arata ea pentru naveta cdarelor didactice a fost repartizat suma de
19.000lei.
Dl Havel Sandor- consulta raportul cerut .in legatura cu consumul de gaze,la
sediul primariei ~ila Scoala gimnaziala- intocmit de primar.

Domnul consilier a cerut acest lucru,pentru a face comparatie intre
consumul de gaze ~inecesarul de lemne-care ar fi mai profitabil.

Dl director Nagy Emeric Alexandru- arata ca pentru un sezon de iarna.necesarul
de lemne este 150metri- pretul la lemne s-a crescut.daca se socoteste bine.pretul la
gaz este mai avantajos- in legatura cu schimbarea centralei la scoala gimnaziala.
Dl Keresztes Attila- la sala de educatie fizica- doreste .inca 2 masa de tenis.sustine
cererea prin faptul ca sunt organizate diferite concursuri si manifestari In acest
domeniu.si cu 2 masa existente,este mei greoaie organizarea unei competitii de
perforrnanta.tcca 4000 leij-aceasta suma se va repartiza de la capitolul drumuri
comunale ,unde suma de 60.000lei va fi diminuat cu 4000 lei.
Domnul presedinte consulta daca domnii consilieri ,mai au propuneri.sesizari in
legatura cu cifrele prezentate ,in cadrul proiectului bugetului general pe anul2017.
Nu sunt- solicita rapoartele de avizare necesare adoptarii proiectului de buget
general pe anul2017 al comunei Micfalau.cu anexele prezentate.atat la investitii cat
~ila utilizarea excedentului anului precedent.
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• Dupa ce raportul de avizare este prezentat de dl Havel Sandor din partea
corrusier de specialitate.si avizul pentru legalitate de secretarul
comunei,domnul presedinte de sedinta supune votului proiectul de
hotarare cu nr 358 din 27.02.2017initiat de primarul comunei Micfalau.

Examinand rezultatul voturilor constata ca PROIECTUL DE HOTA.AARE
PRIVIND APROBAREA BUGETULUIGENERAL PE ANUL 2017 AL COMUNEI
MICFALA.U a fost aprobat cu 10 voturi PENTRU,l abtineri din partea dl Nagy
Emeric Alexandru - in calitate de director de scoala ,0 impotriva.
• Aprobare privind constituirea fondului de rezerva bugetara in cadrul bugetului

general al comunei Micfalau pe anu12017-
Proiectul de hotarare §i expunerea de motive este prezentat de primar,raportul de
specialitate a fost intocmit de secretar.

Domnul primar in expunerea sa de motive arata concret suma
propusa.conform legii §icriteriile de utilizare in caz de nevoie.

Domnul presedinte consulta daca sunt inscrieri la cuvant- nu sunt.
Domnul presedinte solicita rapoartele de avizare,pentru adoptarea proiectului de
hotarare initiat de primarul comunei si inregistrat sub nr 424 din 06.03.2017-
Dupa care supune votului,examinand rezultatul voturilor se constata ca proiectul
de hotarare privind constituirea fondului de rezerva bugetara in cadrul bugetului
general al comunei Micfalau pe anul 2017- a fost aprobat cu 11 voturi PENTRU,O
abtineri,Oimpotriva.
• Aprobare privind acordare de facilitati fiscale de scutire la plata impozitelor

locale pentru contribuabilii persoanelor fizice pe anul2017
Proiectul de hotarare cu expunerea de motive asupra proiectului de hotarare a fost
inaintat membrilor consiliului local impreuna cu invitatia la sedinta- impreuna cu
tabelul nominal cu persoanele fizice,care au solicitat scutire la plata impozitului de
cladiri.impozitului de teren §imijloace de transport -
Comisia de specialitate in cadrul sedintei a verificat propunerea §i a fost de acord
cu persoanele trecute pe tabel,pe motiv ea indeplinesc cerintele prevazute de
Codul fiscal.
DI Havel Sander- pe marginea acestui punct al ordinei de zii .arata ca este 0

familie care nu a fost trecut ,pe motiv ca nu a depus cerere ,Urszuly Mihaly si
Urszuly Gizella,sunt persoane incadrate in gradul de handicap accentuat,alte
venituri nu realizeazi.intradevar au restante din anii precedenti,dar daca Consiliul
local nu da 0 mana de ajutor ,nu au de unde sa plateasca impozitele si taxele
locale.In acest sens,vazand ea pentru imobilul in care locuiesc nu au acte de
proprietate,face propunere pentru scutire sub impozitului de teren ,unde s-a
acumulat in cursul anilor 0 suma destul de mare.
Membrii consiliului local sunt de acord cu propunerea facuta §i cu modificarea
tabelului nominal in consecinta.
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Domnul presedinte consulta daca mai sunt inscrieri la cuvant ,nefiind
solicita raportul de avizare a comisiei de specialitate ~i avizul secretarului
pentru adoptarea proiectului de hotarare.

Examinand rezultatul voturilor se constata ca proiectul de hotarare privind
acordare de facilitati fiscale de scutire la plata impozitelor locale pentru
contribuabilii persoanelor fizice pe anul 2017 a fost aprobat cu 11 voturi
PENTRU,Oabtineri,Oimpotriva.
• Aprobare privind modificarea si completarea Contractului de delegare nr

4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor membre ale
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO-SEPSIincheiat cu SC TEGA SA
Sfintu Gheorghe.

Domnul primar prezinta proiectul de hotarare.si toate anexele aferente la proiect
intocmit .in acest sens.
Se inscrie la cuvant Kicsi Matyus [anos.nu este de acord cu proiectul prezentat,deja
a citit undeva ea societatea vrea majorarea taxei la salubrizare,de ce nu incheie
contract cu fiecare familie in parte,ca sa aiba acoperire financiara.dupa parerea
domnului consilier,statia de colectare nici nu functioneaza.dar pentru majorarea
salariilor ,vor majorare la taxe.
DI Havel Sander- in discutia sa sustine parerea domnului consilier Kicsi ,si nu
considera ea ar fi necesar aprobarea proiectului de hotarare,
DINagy Emeric Alexandru - se inscrie la cuvant si sustine celor spuse de colegii.
In continuare domnul presedinte consulta daca mai sunt inscrieri la cuvant.
Din partea comisiei de specialitate este prezentat raportul de neavizare a
proiectului de hotarare.dupa care supune votului proiectul de hotarare.
Examinand rezultatul voturilor constata ca pentru aprobarea proiectul de hotarare
pentru Aprobare privind modificarea si completarea Contractului de delegare nr
4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor membre ale
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO-SEPSI incheiat cu SC TEGA SA
Sfintu Gheorghe au fost exprimate 0 voturi PENTRU,O abtineri ~i 11 voturi
IMPOTRIVA-,proiecul de hotarare a fost respins de membrii consiliului prezent la
~edinta.

• DIVERSE
Se inscrie la cuvant dl Sorban Miklos - aduce la cunostinta consiliului local.ea
unii cetateni .transporta deseurile menajere pe parcela la Podul Mare,la capatul
satului.si oriunde unde gasesc un loc liber.solicita luarea masurilor urgente
pentru amend area celor care fac astfel de contraventii, si acoperirea cu pamant
a gunoaielor .
Dl Kicsi Matyus [anos- in legatura cu stradutele mici- vor fi curatate santurile
.si aranjate ? dl viceprimar da relatiile solicitate,favorabil.
DI Zsiga [ozsef- langa bazinul de apa de la Gabor,terenul sa fie curatat.si
drumul reparat- dl viceprimar este de acord cu propunerea.

In legatura cu Dacia Logan- daca va fi valorificat-
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DI Havel Sandor- vrea sa stie ce se va intampla cu Iucrarile de canalizarea pe
partea stanga a pararului- daca nu incep Iucrarile in luna aprilie,este ma bine ca
conducerea sa stea acasa.
Hies Andras Zsolt- in legatura cu gunoaiele aruncate in santurile proaspat
sapate.de ce nu fac curatenie cetatenii in fata portii.sa fie trimis somatie.mai
ales pentru dl Vandor Ferenc la nr casei 97.
d-na Terza Reka Erika- face 0 expunere in legatura cu contractul de parteneriat
cu SC CRUCEAROSIE-privind ingrijire socio-medicale la domiciliu.

D-na consiliera arata necesitatea la nivel local a mentinerii acestei
servicii.vazand ca oamenii batrani ~ibolnavi deja sunt obisnuiti cu ajutorul
acordat.
DI Havel Sander- arata ca serviciul de ingrijire este in folosul
comunitatii.dar propune 0 schimbare a serviciului,pentru ingrijire batran la
domiciliul, cu un personal cu norma intreaga.ca sa acopera timpul necesar
pentru efectuarea Iucrarilor ce cuprinde acest serviciu,la model. Diakonia.
DI Zsiga [ozsef- este de acord cu schimarea serviciului ,pentru ingrijire la
domiciliu.

In legatura cu amplasarea camere video ,fiecare domni consilier primeste un
exemplar din harta,pentru identificarea punctelor vulnerabile unde sunt necesare
amplasarea camerelor.
DI Kicsi Martyus [anos- consulta daca iesirea din strada Alsonyit ~iFelsonyir va fi
amenajat ,astfel sa corespunda traficului rutier.
Domnul viceprimar anunta data si ora adunarii generale organizat de
Composesoratul Unificat.si propune participarea domnilor consilier la Iucrari.
Domnul primar arata ca este planificat ~i sedinta comisiei de delimitare si marcare
hotarelor intre Malnas si Micfalau.
DI primar arata ca a primit sesizare din partea Oligopol SRL .ca rasuflatoarele de
gaze au fost stricate ,cu ocazia repararii drumurilor- dupa verificarile facute la fata
locului s-a constatat, ca nu este nici 0 problema.si denuntul s-a facut din
reacredinta din partea unii lucratori ai firmei Oligopol.
Domnul primar consulta consiliul local in legatura cu un program de
diagnostizare in comuna planificat pe perioada 11-18 iunie,din partea unui grup
format din 16 medici de specialitate,care vor sta in comunele Micfalau.Malnas ~i
Bixad cate 2 zile.

DI Nagy Emeric Alexandu- propune Iucrari de renovare la casa rnortuara.cat
mai curand.la acoperis,
Domnul presedinte consulta daca mai sunt probleme de discutat,nefiind
multumeste pentru participare ~ideclara sedinta inchisa.

Secretar
Mikola Roza


