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ROMANIA
JUDETUL COV ASNA
COMUNA MICFALAu
CONSILIUL LOCAL

r .482 din 23.03.2018

PROCES VERBAL

Intocmit eu ocazia tinerii sedintei ordinara al Consiliulloeal Micfalau pe data de
23 martie 2018 ora 14,00 la sediul Primariei Micfalau.
Sedinta a fost convoeat prin Dispozitia primarului nr .28 din 16.03.2018
Invitatia la sedinta cu materialul intocmit ,a fost inmanat dornnilor consilier prin
curier, pe data de 16.03.2018 ,afisat spre consultare pe afisul Primariei,publicat
pe siteul Primariei ww\",.mikoujfalu.ro. .
Sedinta in cepe la ora 14,00 cu prezenta urrnatorilor domni consilier ,care la
solicitarea secretarului raspund prezent .si semneaza foaia de prezenta

1. Havel Sandor
2. Ilies Andras Zsolt
3. Keresztes Attila
4. Kicsi Csaba
5. Kicsi Matyus Janos
6. agy Emeric Alexandru
7. Sorban Miklos
8. Terza Reka Erika
9. Zsiga Jozsef

Secretarul Primariei face prezenta si constata ca din cei 11 rnembrii al Consiliul
local sunt prezent 9 membrii- lipsesc din motive obiective tirmatorii consilieri

1. Deak Zsolt
2. Szasz Istvan Endre
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La sedinta participa dl Gyurka Geza presedintele Composesoratului- '
Unificat Micfalau. ,?..'\-

-solicita deschiderea sedintei fiind intrunit cvorumul necesar pentru adoptarea
proiectelor de hotarari ,prevazute in proiectul ordinei de zii in conforrnitate ell
prevederile art 45 (2) lit. a) din Legea 215/2001 privind administratis publica locala
D/na Terza Reka Erika in calitate de presedinte de sedinta deschide lucrarile
sedintei consulta .daca procesul verbal intocmit la sedinta ordinara din luna
februarie 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 februarie 2018 ,publicat pe pagina web al primariei si afisat spre
consultare pe panou de afisaj
-dna presedinte supune votului procesul verbal intocrnit la sedinta din luna
februarie 2018 .exarninand rezultatul voturilor constata ca ,dornnii consilier sunt
de acord cu 9 voturi PE TRU ,0 impotriva,O abtineri.
Oomnul presedinte prezinta proiectul ordinei de zii propus spre dezbatere de catre
primar
• Raportul primarului
• Insusirea raportul primarului asupra starii economice,sociale si de mediu

comunei pe anu12017
• Informare privind situatia gestionarii bunurilor domeniului public si privat al

unitatii administrativ teritoriale pe anul2017
• Aprobare pentru valorificarea masei lemnose ,exploatat pe terenul de sport.
• Aprobare privind autorizarea lucrarilor Inbunatatire nivel de tensiune zona

PTAl,PTA2,PTA3 MICFALAU,(dare in folosinta 240 mp pentru executarea
lucrarilor)

• Modificare la Hotararea Consiliului local cu nr 4/2018
• Modificare la Hotararea Consiliului local nr 5/2018
• Revocarea Hotararii nr 10/2018
• Initiere procedurii de inchiriere pasuni comunale.
• Diverse
Oomnul presedinte ,supune votului proiectul ordinei de zii propus ,care este
aprobat cu 9 voturi PE TRU,O abtineri.O impotriva.

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

01 Demeter Ferenc prirnarul ~9~~ci prezinta consiliului local activitatile care
sau facut in cursul luni{ fF;ri~018, problemele cu care s-au confruntat ;;i
alte aspecte importante c'are vizeza viata cornunitatii-,
01 Havel Sandor - se inscrie la cuvant - in legatura cu Reabilitare Dispensar
medical- daca mai sunt ~ansed&. depune proiecte pentru obtinere fonduri-
01 primar arata ca in luna mai.daca documentatia este completa se poate
depune.
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~ Domnul primar m continuare prezinta proiectul de hotarare
insusirea raportului primarului comunei privind
economica.sociala si de mediu a comunei Micfalau pe anu12017

Domnii consilieri au primit un exemplar din raport,pentru consultare in 'c~dtul' "
comisiei de specialitate.
Presedintele comisiei prezinta raportul de avizare favorabila asupra proiectului de
hotarare.avizul pentru legalitate de secretar.dupa care presedintele de sedinta
supune votului proiectul de hotarare ,
examinand rezultatul voturilor constata ca proiectul de hotarare pentru insu~irea
raportului primarului comunei privind starea economica,sociala ~i de mediu a
comunei MiC£alau pe anul 2017 a fost aprobat cu 9 voturi PENTRU,O abtineri,O
impotriva.

• Aprobarea raportul primarului comunei Micfalau privind situatia ·
gestionarii bunurilor apartinand domeniului public si privat al unitatii
administrativ teritoriale pe anul 2017

Primarul prezinta expunerea sa de motive asupra proiectului de hotarare.si anexa
la hotarare.Comisia de specialitate in cadrul sedintei a analizat raportul ~i a fost de
acord cu cele prezentate,care este redactat ~i in raportul de avizare a
comisiei,avizul pentru legalitate este prezentat de secretar.
Domnul presedinte supune votului proiectul de hotarare pentru Aprobarea
raportul primarului comunei Micfalau privind situatia gestionarii bunurilor
apartinand domeniului public ~i privat al unitatii administrativ teritoriale pe anul
2017 prezentat de primar.
Examinand rezultatul voturilor constata ca proiectul de hotarare pentru Aprobarea
raportul primarului comunei Micfalau privind situatia gestionarii bunurilor
apartinand domeniului public ~i privat al unitatii administrativ teritoriale pe anul
2017 prezentat de primar a fost aprobat cu 9 voturi PENTRU,O abtineri,O imptriva.

• Privind taierea si exploatarea copacilor ,specia Plop Euramerican, aflat in
proprietatea publica al comunei Micfalau

Proiectul de hotarare este prezentat de primarul comunei,expunerea de motive,
raportul de specialitate intocmit de viceprimar ,a fost dezbatut in cadrul comisiei
de specialitate,in urma mai multor sesizari din partea cetatenilor.
Comisia de specialitate prezinta raportul de avizare,avizul pentru legalitate
secretarul,
Domnul presedinte consulta daca sunt incrieri la cuvant pe marginea proiectului
de hotarare.nu sunt, dupa care supune votului.
Examinand rezultatul voturilor se constata ca proiectul de hotarare Privind
taierea si exploatarea copacilor ,specia Plop Euramerican, aflat in proprietatea
publica al comunei Micfalau a fost aprobat cu 9 voturi PENTRU,O abtineri,O
impotriva.
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• Aprobare privind autorizarea lucrarilor Inbunatatire nivel de tensiune zona ' , , .. :i.:'l".::~.ct~~iN
PTA1,PTA2,PTA3 MICFALAU,(dare in folosinta 240 mp pentru exe6~tarea.\ '
lucrarilor) ~.
Proiectul de hotarare este prezentat de primarul comunei, in expunered' sa d~ '"
motive .arata intreaga documentatie aferenta proiectului,si sustine necesitatea
.adoptarii proiectului de hotarare initiat.
Domnul consilier Kicsi Matyus Janos .consulta planul de ansamblu .si este de
acord cu adoptarea proiectului.
01 Havel Sandor- consulta daca va fi instalat 2 stalpi noi,cum firma a promis.
Prcsedintclc de scdinte consulta daca rnai sunt inscrieri la cuvant.nu sunt

solicira rapoartele de avizare.necesar pentru adoptarea proiectului dupa care
supunc votului
Examinand rezultatul voturilor se constata ca proiectul de hotarare privind
autorizarea lucrarilor Inbunatatire nivel de tensiune zona PTAl,PTA2,PTA3
MICFALAU,(dare in folosinta 240 mp pentru executarea lucrarilor) a fost aprobat
cu 9 voturi PENTRU,O abtineri,O impotriva.
• Modificare la Hotararea Consiliului local cu nr 4/2018
Expunerea de motive asupra proiectului de hotarare este prezentat
primar,raportul de specialitate a fost intocmit de secretar
In cadrul comisiei de specialitate a fost luat proiectul de hotarare in dezbatere.
Secretarul comunei prezinta sesizarea prefectului,si arata consiliului local ca la
personal contractual,la stabilirea coeficientului s-a tinut cont de complexitatea
activitatii, volumul de munca si responsabilitatea.
01 Kicsi Matyus Janos- stabilirea coeficientului pentru fiecare post ,a fost sarcina
consiliului local,in luna iJie 2017 s-a discutat bine,atibutiile posturilor.Oricum este
de acord cu modificarea Jtl.exei,in forma prezentata la proiect.
Presedintele comisiei solicit a rapoartele de avizare,dupa care supune votului
proiectul de hotarare cu anexa.

Examinand rezultatul voturilor se contata ca proiectul de hotarare Privind
modificarea si completarea Hotararii nr 4/16.01.2018 al Consiliul Local Micfalau
privind stabilirea salariilor de baza aplicabile de la data de 01 ianuarie 2018pentru
functiile pub lice si functiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei MICFALAU a fost aprobat cu 9 voturi PENTRU,O abtineri,O
imptriva.

• Modificare la Hotararea Consiliului local nr 5/2018 privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul 2018

Proiectul de hotarare ,expunerea de motive este prezentat de primar.prin care
arata ca Institutia Prefectului s-a facut sesizare pentru modificarea si completarea
anexei la Hotararea nr 5/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
aplicabile in anul 2018,anexa la proiectul de hotarare a fost inaintat cu invitatia la
sedinta pentru dezbatere in comisii.
Domnii consilier au analizat anexa si nu sunt inscrieri la cuvant.



Presedintele de sedinta ,solicita raportul de avizare si avizul pentru
,dupa care supune votului proiectul de hotarare
Examinand rezultatul voturilor constata ca proiectul de 'hotarare
modificarea Hotararii consiliului local cu nr 5/16.01.2018 privind staq'ilirea j

impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2018 a fost aprobat cu 9 voturi
PE TRU,O abtineri,O impotriva.
• Revocarea Hotararii nr 10/2018
Primarul prezinta proiectul de hotarare si expunerea sa de motive asupra
proiectului de hotarare.dupa ce secretarul comunei a sesizat.
Comisia de specilitate a luat in dezbatere si a intocmit raportul de avizare,avizul
pentru legalitate a fost intocmit de secratar.
Presedintele de sedinta consult a daca sunt inscrieri la cuvant,nefiind supune
votului proiectul de hotarare Pentru revocarea Hotararii nr 10 din 16.01.2018
privind trecerea unui imobil din domeniul privat in domeniul public al comunei si
stabilirea destinatiei acestuia.
Examinand rezultatul voturilor conatata ca proiectul de hotarare pentru revocarea
Hotararii nr 10 din 16.01.2018 privind trecerea unui imobil din domeniul privat in
domeniul public al comunei si stabilirea destinatiei acestuia,a fost aprobat cu 9
voturi PENTRU 0 abtineri,O impotriva.

• Aprobare pentru initierea procedurii de inchiriere a pasunilor din
domeniul privat al comunei Micfalau in anu12018

Poiectul de hotarare a fost intocmit inca in luna februarie 2018,pentru a fi adus la
cunostinta gospodarilor comunei.
La sedintele cu gospodarii si adunarea generala a composesoratului din luna
februarie 2018 si 10 martie 2018,proiectul de hotarare a fost dezbatut ,cu
participarea la aceste sedinte a primarului comunei Micfalau.
Dl Gyurka Geza in calitate de presedinte al Composesoratului Unificat
Micfalau,prezinta opinia gospodarilor,si oferta din partea composesoratului.
Dl presedinte arata ca au contract de inchiriere care expira la 2 aprilie ·
2018.Membrii composesoratului in unanimitate de voturi au dat acordul pentru
,directiunea composesoratului de a incheia contract de inchiriere pentru pasunea
comunei,pentru perioada de pasunat al anului 2018,fiecare avand un numar mic
de animale, incarcatura nu este asigurat particular pentru buna exploatare a
pasunilor.
Dl Kicsi Csaba ,in discutia sa arata ca Composesoratul Unificat pana in anul 2018 a
platit pentru 1 ha pasune numai 2,5 euro,care pret este prea putin.
Presedintele composesoratului spune ca curatirea si intretinerea pasunii ,cade in
sarcina chiriasului care este un cost supliment.
01 Kicsi Csaba -la pretul contractului doreste 0 sum a intre 100-200 lei/ha.
01 Sorban Miklos -la durata contratului este propus 2 ani,primarul arata ca durata
contractului poate sa fie de 7 ani,de 10 ani cum hotarasc consilierii.
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Presedintele de sedinte consulta daca rnai sunt inscrieri la cuvant- dl Kicsi Csaba ~}
propune daca cornposesoratul da 3 euro/ha.pentru scolile din cornuna,sa fie stabilit " ..
12 rntr lernne de foc,transportat la fata locului inainte de inceperea scolii.
Alte propunere nefiind dna presedinte supune votului proiectul de hotarare
pentru aprobarea pentru initierea procedurii de inchiriere a pasunilor din
dorneniul privat al comunei Micfalau in anul 2018
Exarninand rezultatul voturilor constata ca proiectul de hotarare a fost aprobat cu
7 voturi PENTR U din partea consilierilor

Havel Sandor,Nagy Emeric Alexandru,Ilies Andras Zsolt,Zsiga
Jozsef,Sorban Miklos,Keresztes Attila,Terza Reka Erika

2 voturi irnpotriva
Kicsi Csaba,Kicsi Matyus Janos

o abtineri in conforrnitate cu prevederile art 45(3) din Legea 215/2001 privind
administratia publica locala .

• DIVERSE
La punctul diverse Dl consilier Havel Sandor,solicita relatii de la pnrnar ill

legatura cu lucrarile statiei de epurare a apei la Kicsi patak.
Dl prirnar arata ca proiectul nu a fost bine intocrnit,si lipsesc piese din dosar.
01consilier propune alegerea unui alt proiectant.
Dl Keresztes Attila,sesizeaza ilurninatul public-
La sfarsitul sedintei dl prirnar,prezinta consiliului local situatia privind lucrarile
de rnarcare a hotarelor adrninitrative intre cornunele Malnas si Micfalau, cere
pararea consiliului local.Dornnii consilieri prezenti la sedinta in unanirnitate,sunt
de acord ,cu hotarulla raul Olt.
Dna presedinte consults daca mai sunt inscrieri la cuvant sau problerne de
discutat,nu sunt rnulturneste pentru participare si declara sedinta inchisa.

Micfalau la 23 rnartie 2018

Secretar
Mikola Roza

--~~~-----------~~>
Exp 3
1 exp La dosar sedinte
1 exp La Insiituiia Prefeciului [ud Covasna
1 exp spre aducere Lacunosiinta publica
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