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PROCES VERBAL

Intocmit cu ocazia tinerii sedintei ordinara al Consiliullocal Micfalau pe data de
27.04.2018 ora 14, 00 la sediul Primariei Micfalau.
Sedinta a fost convocat prin Dispozitia primarului nr .32 din 20 aprilie 2018
Invitatia la sedinta cu rnaterialul intocmit ,a fost inmanat domnilor consilier prin
curier, pe data de 20.04.2018 ,afisat spre consultare pe afisul Primariei,publicat
pe siteul Primariei www.rnikoujfalu.ro.
Sedinta incepe la ora 14,00 cu prezenta urmatorilor domni consilier ,care la
solicitarea secretarului raspund prezent .si semneaza foaia de prezenta

1. Deak Zsol t
2. Havel Sandor
3. Ilies Andras Zsolt
4. Keresztes Attila
5. Kicsi Csaba
6. Kicsi Matyus Janos
7. Nagy Emeric Alexandru
8. Terza Reka Erika
9. Sorban Miklos
10. Szasz Istvan Endre
11. Zsiga [ozsef

Secretarul Primariei face prezenta si constata ca din cei 11 membrii al Consiliul
local sunt prezent 11 membrii- 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 215/2001 privind administratia publica
locala.republicata
Doamna Terza Reka Erika in calitate de presedinte de sedinta deschide Iucrarile
sedintei consulta .daca procesul verbal intocmit la sedinta ordinarii din luna
martie 2018 , a fast consultat de membrii consiliului local.avand in vedere ca a fast
pus la dispozitia domnilor consilieri
Vazand ca membrii al consiliului local, au consultat procesul verbal intocmit la
sedinta din luna martie 2018 ,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 martie
2018 .exarninand 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 primarului
• Aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii de apa potabila si de

canalizare menajera in judetul Covasna perioada 2018-2027
• Aprobare privind modificarea anexei la Hotararea nr 48 din 18.12.2017 privind

aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Micfalau pe anul
2018

• Aprobarea documentatiei lucrarii Captare si tratare apa Paraul-Mic proiect
33/2015AD.2018 faza P.T.E

• Diverse
Domnul primar se inscrie la cuvant si solicita modificarea ordinei de zii .prin
scoaterea de la dezbatere al doilea punct al ordinei de zii, Aprobarea Strategiei de
dezvoltare a infrastructurii de apa potabila si de canalizare menajera in judetul
Covasna perioada 2018-2027 ,pe motiv ca nu s-a putut respecta transparenta
decizionala in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenta
decizionala in administratie publica.
Doamna presedinte ,supune votului proiectul ordinei de zii propus cu
modificarea intervenita ,care este aprobat cu 11 voturi PENTRU,O abtineri.O
impotriva.

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

Dl Demeter Ferenc primarul comunei prezinta consiliului local activitatile care
sau facut in cursullunii martie 2018 ,problemele cu care s-au confruntat si alte
aspecte importante care vizeza viata comunitatii-.
Dl Havel Sandor - se inscrie la cuvant -daca se aminteste bine,canalizare pe
partea stanga a paraului,era intre lucrarile prioritare,nu intelege,cum trebuie
reactualizat proiectul,nu de odata a intrebat daca este achitat,raspunsul a fast
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Totdeauna ca ,din cauza procesului nu se poate incepe lucrarea.
Ori nu a fost inform at bine,ori din reacredinta,nu vrea primarul sa realizeze

aceasta lucrare,la interpelarile facute in legatura cu aceasta lucrare,tot timpul a
primit raspunsul ca se poate efectua numai dupa receptionarea sistemului de
canalizare central a ,lucrarea fiind numita extindere ,nu mai stie nimic, vede 0 rea-
vointa in legatura cu aceasta lucrare.

Domnul Havel Sandor- in continuare transmite mesajul cetatenilor in
legatura cu repararea strazilor lateralnice ,imediat sunt impracticabile,sunt
plin de gropi ,domnul viceprimar raspunde la interpelare si spune ca in
bugetullocal nu au fost repartizate sume pentru reparatii drumuri pe anul
2018,dl consilier stie foarte bine,ca a participat la lucrarile comisiei de
specialitate unde s-a discutat aceasta problema.
Domnul consilier arata ca intradevar a paricipat la lucrarile sedintei al
comisiei de specialitate ,dar nu s- a vorbit despre drumuri separat - a fost
de acord cu proiectul de buget,crezand ca se va rezolva problema pe
parcurs,el de acum se retrage in opozitie.
DI viceprimar spune ca s-a facut comanda pentru materiale.si urmeaza ca
in perioada urmatoare ,sa incepe repararea strazilor lateralnice incet,incet.

DI Nagy Emeric Alexandru- daca se vorbeste despre drumuri comunale,drumul
Ropan ,este impracticabil,este distrus de atelaje mari,daca se poate repara si acest
drum,domnul viceprimar asigura ca fiecare strada va fi reparat curand.
d/na presedinte consulta daca mai sunt inscrieri la cuvant.nu sunt,se trece la al
doilea punct al ordinei de zii.
• Aprobare privind modificarea anexei la Hotararea nr 48 din 18.12.2017 privind

aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Micfalau pe anul
2018

Primarul prezinta expunerea sa de motive asupra proiectului de hotarare.raportul
de specialitate s-a intocmit de viceprimar.
d/na pesedinte solicita incrieri la cuvant pe marginea proiectului e hotarare.nu
sunt inscrieri la cuvant.solicita prezentarea raportului de avizare al comisiei de
specialitate si avizul secretarului dupa care supune votului proiectul de hotarare
privind modificarea anexei la Hotararea nr 48 din 18.12.2017 privind aprobarea
Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Micfalau pe anul 2018 ,examinand
rezultatul voturilor constat a ca proiectul de hotarare privind modificarea anexei la
Hotararea nr 48 din 18.12.2017 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii
publice a comunei Micfalau pe anul 2018 ,a fost aprobat cu 11 voturi PENTRU,O
abtineri,O impotriva.
• Aprobarea documentatiei lucrarii Cap tare si tratare apa Paraul-Mic proiect

33/2015AD.2018 faza P.T.E
Primarul prezinta expunerea sa de motive asupra proiectului de hotarare.raportul
de specialitate a fost intocmit de viceprimar,comisia de specialitatea prezentat
raportul de avizare favorabila.

3



Avizul pentru legalitate a fost prezentat de secretar.
d/na presedinte consulta daca sunt inscrieri la cuvant.nu sunt,supune votului
proiectul de hotarare ,examinand rezultatul voturilor constata ca proiectul de
hotarare pentru Aprobarea documentatiei lucrarii Cap tare si tratare apa Paraul-
Mic proiect 33/2015 AD.2018 faza P.T.E a fost aprobat de membrii consiliului local
in unanimitate de voturi 11 voturi PENTRU ,0 abtineri,O impotriva.

• DIVERSE
Se inscrie la cuvant dl Kicsi Matyus Janos .in discutia sa arata .s-a impartit
puieti ,de catre IKU, solicits clarificari in acest sens,domnul primar raspunde
intrebarilor.
Dl Szasz Istvan Endre- solicits relatii in legatura cu geamuri termopane,si
inceperea lucrarilor la statia de epurare Kicsipatak- dl primar raspunde.
Dl Havel Sandor- dad pe mansard a la popicarie, va fi geam instalat- primarul
raspunde ,ca deja este lasat locul pentru geam.
In continuare dl primar relateaza asupra faptului ca in continuare ,Asociatia
HECS,nu mai finanteaza programul scoala dupa scoala,functionarea se va
asigura cu finantarea din partea parintilor.

Domnul presedinte consulta daca mai sunt probleme de discutat,nefiind
multumeste pentru participare si declara sedinta inchisa.

Micfalau la 2'taprilie 2018

Secretar
Mikola Roza
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