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PROCES VERBAL

Intocmit cu ocazia tinerii sedintei ordinara al Consiliullocal Micfalau pe data de
15februarie 2018 ora 14,00 la sediul Primariei Micfalau.
Sedinta a fost convocat prin Dispozitia primarului nr .23din 9.02.2018
Invitatia la sedinta cu materialul intocmit ,a fost inmanat domnilor consilier prin
curier, pe data de 09.02.2018 ,afisat spre consultare pe afisul Primariei,publicat
pe siteul Primariei www.mikoujfalu.ro.
Sedinta incepe la ora 14,00 cu prezenta urmatorilor domni consilieri ,care la
solicitarea secretarului raspund prezent .si semneaza foaia de prezenta
1. Havel Sandor
2. HiesAndras Zsolt
3. Keresztes Attila
4. KicsiCsaba
5. KicsiMatyus Janos
6. Nagy Emeric Alexandru
7. Sorban Miklos
8. Szasz Istvan Endre
9. Terza Reka Erika

Secretarul Primariei face prezenta ~i constata ca din cei 11 membrii al Consiliul
local sunt prezent 9 membrii- Lipsesc domnii consilieri
1.Deak Zsolt
2. Zsiga Jozsef



-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
Domnul Nagy Emeric Alexandru in calitate de presedinte de sedinta deschide
lucrarile sedintei consulta .daca procesul verbal intocmit la sedinta ordinara din
luna ianuarie 2018 ,a fost consultat de membrii consiliului local.avand in vedere
ca a fost pus la dispozitia domnilor consilieri
Vazand ca membrii al consiliului local, au consultat procesul verbal intocmit la
sedinta din luna ianuarie 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
ianuarie 2018 .examinand rezultatul voturilor constata ca ,domnii consilier sunt de
acord cu 9 voturi PENTRU ,0 impotriva,O abtineri.
Domnul presedinte prezinta proiectul ordinei de zii propus spre dezbatere de catre
primar
• Raportul primarului
• Aprobarea bugetului general pe anul 2018 al comunei Micfalau
• Aprobare privind constituirea fondului de rezerva bugetara In cadrul

bugetului local al comunei Micfalau aferent anului 2018
• Aprobarea cererilor de acordare de facilitati fiscale de scutire la plata

impozitelor locale pentru contribuabili persoane fizice in comuna Micfalau
anul2018

• Aprobarea completarii Contractului de asociere,a Actului constitutiv si a
Statutului Asociatiei de dezvoltare intercomunitara Sistem Integrat de
Managment al Deseurilor in judetul Covasna

• Aprobare privind organizarea intalnirilor cu cetatenii si programul audientelor
acordate acestora de catre consilierii locali in anul 2018

• Alegerea presedintelui de sedinta
• Aprobare Pentru modificarea Hotararii nr 6 /16.01.2018 Privind aprobarea

indicatorilor tehnico-economici actualizati la obiectivul de investitii", ,

Reabilitarea sistemului de apa a Comunei Micfalau,judetul Covasna"
• Diverse

Domnul presedinte ,supune votului proiectul ordinei de zii propus ,examinand
rezultatul voturilor constata.ca membrii consiliul local sunt de acord in
unanimitate de voturi cu proiectul ordinei de zii propus.

• Primarul comunei prezinta raportul sau despre activitatea depusa in cursul
lunii februarie 2018

In legatura cu continua rea Iucrarilor la popicarie si vestiare la terenul de sport
se inscrie la cuvant domnul Havel Sandor
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In discutia sa arata ca ar fi bine sa cunoasca costul Iucrarilor la fiecare corp de
cladire separat ,vestiarul sa nu fie demolat
Primarul arata costul lucrarilor ,si promite ca va Iua legatura cu
executantul,pentru salvarea cladirii si gasirea unei modalitate pentru
reabilitare.
In continuare domnul primar aduce la cunostinta consiliului local.ca incepand
cu luna martie,comuna ramane fara medic de familie,domnul doctor inchide
cabinetul pe motiv de pensionare.Primarul arata ca a incercat sa ia legatura cu
medici tineri pentru a chema la Micfalau.a primit si promisiuni ,dar pe psrcurs
fiecare a renuntat din motive familiare sau din alte motive.
Domnul Kicsi Matyus Janos- in legatura cu instalarea camerelor video prin
comuna.solicita primarului sa fie invitat dl Lukacs Dionisie seful de post ,la
sedinta consiliului local,pentru a prezenta prevederile legale ill acest sens.

Domnul primar arata ca au fost probleme cu aprovizionarea apei potabila.dl
viceprimar si in momentul de fata se afla la izvoare de ape,pentru
reparatii.arata la exploatarea lemnului ,a fost distrus conducta de apa.dl
Havel Sandor propune domnului primar sa ia legatura cu executantul
.pentru repararea pagubei,in caz contrar sa fie instiintat Garda de
mediu,pentru luarea masurilor necesare si aplicarea amenzilor conform
legii.

Dl Keresztes Attila se inscrie la cuvant si prezinta consiliului local,procedura de
exploatare a lemnului.si care sunt modalitatile de lucrari in astfel de cazuri.
In Iegatura cu vizita comunei Balloszog in luna martie 2018,primarul cere
ajutorul membrilor consiliului local si pezinta programul propus .

~ Aprobarea bugetului general pe anul 2018al comunei Micfalau.
La acest punct al ordinei de zii ,proiectul de buget publicat spre dezbatere
publica.a fost analizat in cadrul sedintei comisiei de specialitate din data de
13.02.2018,unde fiecare capitol si articol a fost analizat in parte.
Domnul primar in expunerea sa de motive .arata ca pentru comuna Micfalau pe
anul 2018 la venituri este prevazut 0 suma de 1040000lei ,in anul 2017 a fost
2182820lei, deci este 0 diferenta de - 1142820lei ,suma nu acopera cheltuielile la
fiecare capitol pana la sfarsitul anului ,numai pana in luna octombrie 2018.
Domnul Havel Sandor arata ca la sedinta comisiei de specialitate s-a facut
modificari .pentru asigurari auto si cladiri nu ~ fost repartizat nici 0 suma.nici
pentru culte- s-a facut modificari in acest sens la capitolul cheltuieli materiale prin
diminuare sumei cu 5000lei.
Dl Keresztes Attila la capitolul 70.02.06iluminat public are 0 propunere -prin care
propune achitarea integrala a investitiei ,si din suma ramasa sa fie achitat lucrarea
pentru canalizarea menajera pe partea stanga a paraului si alte cheltuieli.Aceasta
propunere supus votului nu a fost aprobat de membrii consiliului local.
La capitolul 20.01.05 consumul de carburant ,dl Keresztes Attila face 0 socotela
,daca suma repartizata este calculat bine.
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Domnul presedinte de sedinta consulta daca proiectul de buget,intocmit pe anul
2018 ,se poate aproba in forma prezentata,solicita rapoartele de avizare necesare
pentru aprobare,dupa care supune votului
Exarninand rezultatul voturilor constata ca proiectul de hotarare pentru aprobarea
bugetului general pe anul 2018 al comunei Micfalau a fost aprobat cu 8 voturi
PENTRU,0 impotriva, 1 abtineri dl NAGYEMERICALEXANDRU

~ Aprobare privind constituirea fondului de rezerva bugetara In
cadrul bugetului local al comunei Micfalau aferent anului 2018

La acest punct al ordinei de zii este prezentat expunerea de motive asupra
proiectului de hotarare de primarul comunei,raportul de specialitate de a fost
intocmit de contabilitate.
Domnul presedinte consulta daca sunt inscrieri la cuvant pe margiea proiectului
de hotarare.nu sunt,din partea comisiei e specialitate este prezentat raportul de
avizare,avizul pentru legalitate de secretar,proiectul de hotarare este supus votului
Examinand rezultatul voturilor constata ca proiectul de hotarare privind
constituirea fondului de rezerva bugetara In cadrul bugetului local al comunei
Micfalau aferent anului 2018 fost aprobat in unanirnitate de voturi cu 9 voturi
PENTRU,0 abtineri,Oimpotriva.

~ Aprobarea cererilor de acordare de facilitati fiscale de scutire la plata
impozitelor locale pentru contribuabili persoane fizice in comuna Micfalau
anul2018

Proiectul de hotarare este prezentat de primar,cu expunerea de motive asupra
proiectului de hotarare.in cadrul comisiei de specialitate a fost verificat fiecare
cerere in parte,cu actele doveditoare ,raportul de specialitate a fost intocmit de
contabilitate.
DI Keresztes Attila in discutia sa ,se refera la faptul ca cererile pentru scutire ,au
fost inregistrate in termen .si la fiecare sunt anexate actele necesare,certificatul de
atestare gradului de handicap valabil ,legitimatia de veteran de razboi,extrase de
carte funciare,adeverinte etc.
Domnul presedinte consulta daca mai sunt inscrieri la cuvant pe marginea
proiectului de hotarare ,nu sunt.solicita rapoartele de avizare necesare adoptarii
proiectului de hotarare.dupa care supune votului
Examinand rezultatul voturilor constata ca proiectul de hotarare pentru aprobarea
cererilor de acordare de facilitati fiscale de scutire la plata impozitelor locale
pentru contribuabili persoane fizice in comuna Micfalau anul 2018 a fost aprobat
cu 9 voturi PENTRU,o impotriva,Oabtineri.

~ Aprobarea completarii Contractului de asociere,a Actului constitutiv si a
Statutului Asociatiei de dezvoltare intercomunitara Sistem Integrat de
Managrnent al Deseurilor in judetul Covasna

Expunerea de motive asupra proiectului de hotarare,a fost supus dezbaterii
publice ,conform Legii 52/2003,din luna decembrie 2017.
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Domnii consilier la sedinta comisiei au analizat documentatia aferenta proiectului
de hotarare.si sunt de acord cu adoptarea proiectului prin care ora sul Baraolt
devine membru in Asociatie,
Domnul presedinte consulta daca sunt inscrieri la cuvant pe margine a proiectului
de hotarare,nu sunt,supune votului proiectul de hotarare initiat de primar.
Examinand rezultatul voturilor se constata ca proiectul de hotarare privind
Aprobarea completarii Contractului de asociere,a Actului constitutiv si a Statutului
Asociatiei de dezvoltare intercomunitara Sistem Integrat de Managment al
Deseurilor in judetul Covasna a fost aprobat cu 9 voturi PENTRU,O abtineri ,0
impotriva

~ Aprobare privind organizarea intalnirilor cu cetatenii si programul
audientelor acordate acestora de catre consilierii locali in anul 2018

La proiectul de hotarare initiat de primarul comunei,graficul pentru intalniri si
audiente a fost intocmit de consilierii locali,domnul presedinte consulta daca sunt
inscrieri la cuvant.
d/na secretar aduce la cunostinta domnilor consilier ca pentru anul 2017,au
obligatia ,sa depuna informare despre activitate,pentru aducere la cunostinta
publica .
domnul presedinte supune votului proiectul de hotarare.cu anexa completat,dupa
care sunt prezentate rapoartele necesare adoptarii,
Examinand rezultatul voturilor se constata ca proiectul de hotarare privind
organizarea intalnirilor cu cetatenii si programul audientelor acordate acestora de
catre consilierii locali in anul 2018 a fost aprobat cu 9 voturi PENTRU,o
impotriva,O abtineri.

~ Alegerea presedintelui de sedinta
Proiectul de hotarare a fost intocmit de primar,raportul de specialitate de secretar
pentru conducerea sedintelor consiliului local pe lunile martie,aprilie,mai 2018
solicit a propuneri,
Dl Sorban Miklos propune pe d/na Terza Reka Erika ca presedinte de sedinte
pentru lunile martie ,aprilie,mai 2018.Dl presedinte solicita rapoartele de avizare
dupa care supune votului proiectul de hotarare pentru alegerea presedintelui de
sedinta
Examinand rezultatul votului constata ca proiectul de hotarare privind alegerea
presedintelui de sedinta a fost aprobat cu 9, voturi PENTRU,O impotriva,O
abtineri .

~ Aprobare Pentru modificarea Hotararii nr 6 /16.01.2018 Privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici actualizati la obiectivul de investitii", ,

Reabilitarea sistemului de apa a Comunei Micfalau,judetul Covasna"
La acest punct al ordinei de zii domnul primar prezinta expunerea sa de motive
prin care arata cat de necesar este adoptarea proiectului de hotarare.solicitat de
MADR pentru completarea documentatiei depusa pentru obtinerea fonduri,pentru
realizarea investitiei. Dupa depunerea completarilor s-a trimis observatie prin care
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Hotararea nr 6/16.01.2018trebuie corectata cu valorile devizului general defalcat
revizuit,conform normelor stabilite de PNDL. Raportul de specialitate este
prezentat de viceprimar,inscrieri la cuvant nu sunt,membrii consiliului local s-au
documentat la sedinta comisiei de specialitate.
DIpresedinte supune votului proiectul de hotarare initiat de primar
Examinand rezultatul voturilor se constata ca proiectul de hotarare Pentru
modificarea Hotararii nr 6 /16.01.2018Privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizati la obiectivul de investitii" Reabilitarea sistemului de apa a
Comunei MicfalauJudetul Covasna a fost aprobat cu 9 voturi PENTRU,o abtineri,O
impotriva.
La punctul Diverse
Se discuta despre probleme curente.si unele lucrari foarte importante cum ar
organizarea intalnirii cu reprezentantii din Balloszog.
Domnul presedinte consulta dad mai sunt probleme de discutat,nefiind
multumeste pentru participare si declara sedinta inchisa.

Secretar
Mikola Roza

Exp3
Se difuzeaza astfel
1 exp la dosar sedinte
1 exp la Prefectura
1 exp spre afisar

3 exp: se difuzeaza as{fel ;
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