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PROCES VERBAL

Intocmit cu ocazia ţinerii şedinţei ordinară al Consiliul local Micfalău pe data de
20 aprilie 2017 ora 12,00 la sediul Primăriei Micfalău.
Sedinta a fost convocat prin Dispoziţia primarului nr .30 din 12 aprilie 2017
Invitatia la şedinţă cu materialul intocmit ,a fost inmanat domnilor consilier prin
curier, pe data 13 aprilie 2017 ,afisat spre consultare pe afisul Primariei,publicat
pe siteul Primăriei www.mikoujfalu.ro.
Şedinţa începe la ora 12,00 cu prezenţa următorilor domni consilier ,care la
solicitarea secretarului răspund prezent .şi semnează foaia de prezenta
1. Deak Zsolt
2. Keresztes Attila
3. Kicsi Csaba
4. KicsiMatyus Janos
5. Nagy Emeric Alexandru
6. Sorban Miklos
7. Terza Reka Erika
8. Zsiga [ozsef

Secretarul Primăriei face prezenţa şi constată că din cei 11 membrii al Consiliul
local sunt prezent 8 membrii-lipsesc din motive obiective domnii consilier

1. Ilies Andras Zsolt
2. Havel Sandor
3. Szasz Istvan Endre
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La sedinta participă din partea firmei C&VWater dl ing VIOREL Florea ,cu o
colegă
-solicită deschiderea şedinţei fiind intrunit cvorumul necesar pentru adoptarea
proiectelor de hotă rări ,prevazute in proiectul ordinei de zii în conformitate cu
prevederile art 45 (2) lit. a) din Legea 215/2001privind administraţia publică locală.
La inceputul şedinţei dl presedinte salută reprezentanţii firmei şi invita la cuvănt
În legătură ,cu problemele care se ivesc la Statia de epurare.
DI inginer in expunerea sa arată stadiul lucrărilor şi fazele de lucrări care nu sunt
terminate.
DI primar ,face referire şi la faptul că din cauza lipsei recepţiei,intampina greutăţi
la obţinerea diferitelor autorizatii şi avize pentru lucrările la sistemul de apă
potabilă Micfalău.
d-na ingineră arată că pănă la terminarea procesului aflat la instanţă.nu se poate
numi comisia de receptie, totodata este necesar numirea unui sef de santier,avănd
în vedere că dl ing Miko a decedat.

Domnii prezent răspund la întrebările consilierilor,În legătura cu statia de
epurare,după care se retrag de la şedinţă.

DI preşedinte Deak Zsolt consultă ,dacă procesul verbal intocmit la şedinţa
ordinară din luna martie 2017, a fost consultat de membrii consiliului local,avănd
În vedere că a fost pus la dispozitia domnilor consilieri
Văzănd membrii al consiliului local, au consultat procesul verbal intocmit la
şedinţa din luna martie 2017 ,publicat pe pagina web al primăriei şi afişat spre
consultare pe panou de afisaj
-dl preşedinte supune votului procesul verbal intocmit la sedinta din luna martie
2017 ,examinănd rezultatul voturilor constată că ,domnii consilier sunt de acord
cu 8 voturi PENTRU ,Oimpotriva,O abtineri.
Domnul preşedinte prezintă proiectul ordinei de zii propus spre dezbatere de către
primar
• Raportul primarilor
• Rectificarea bugetului general pe anul 2017 al comunei Micfalau
• Modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al

primarului comunei Micfalau
• Aprobare Planului de gospodarire al comunei Micfalau pe anul 2017
• Diverse

DI presedinte ,supune votului proiectul ordinei de zii propus ,care este aprobat cu
8 voturi PENTRU,Oabţineri,O impotriva.

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

DI Demeter Ferenc primarul comunei prezintă consiliului local activităţile care
sau făcut în cursul lunii martie -aprilie 2017,problemele cu care s-au
confruntat şi alte aspecte importante care vizeză viata comunităţii-o
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După care se înscrie la cuvănt dl Kicsi Matyus [anos
In discutia sa vrea sa stie ,daca Garda de mediu a aplicat amenda pentru primar,dl
primar de ce nu aplica amenzi pentru gospodari conform legii?
DI primar arata ca in proiectul ordine de zii este prevazut aprobarea unui proiect
de hotarare initiat in acest sens.
DI Keresztes Attila - ce masuri trebuiesc luate pentru prevenirea si stoparea
abandonarii deseurilor de diferite tipuri,sticle,hartie şi deseuri menajere.
DI primar ,urmeaza discutarea masurilor la punctul 4.

• Rectificarea bugetului general pe anul 2017 al comunei Micfalau
Proiectul bugetului a fost publicat pe pagina de internet,a fost trimis pentru fiecare
consilier spre consultare.

Domnul primar in expunerea sa de motive ,arata ca prin HG 975-2016 ,HG
752-2016 .pentru achitarea unori cheltuieli urgente în vederea înlăturării
efectelor de calamităţi naturale produse de inundaţii ,pentru obiectivul
Refacere reţea de străzi pe lungime de 5,6 km in comuna Micfalau.

DI viceprimar prin raportul sau de specialitate prezinta detailat,fazele de
lucrari terminate şi care urmeaza a fi efectuate,şi sumele achita te şi necheltuite.
Domnul presedinte de şedinta consulta daca sunt înscrieri la cuvănt- nu
sunt,tema deja fiind discutate la primul punct al ordinei de zii.
Solicita rapoartele de avizare pentru adoptarea proiectului de hoarare- dl
Keresztes Attila prezinta raportul comisiei nr l,avizul pentru legalitate de
secretar,dupa care supune votului,proiectul de hotar are cu nr 760 din 13 aprilie
2017.

Examinănd rezultatul voturilor constată că PROIECTUL DE HOTĂRĂRE
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL PE ANUL 2017 AL
COMUNEI MICFALĂU a fost aprobat cu 8 voturi PENTRU,O abtineri ,O
impotriva.

• Modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de
specialitate al primarului comunei Micfalau

La acest punct al ordinei de zii primarul prezinta proiectul de hotărăre şi
expunerea sa de motive asupra proiectului de hotărăre,raportul de specialitate
a fost intocmit de contabilitate.

Inscrieri a cuvănt nu sunt,dl presedinte solicită rapoartele de avizare asupra
proiectului de hotărăre după care supune votului.

Examinănd rezultatul voturilor se constată că proiectul de hotărăre pentru
Modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al
primarului comunei Micfalau a fost aprobat cu 8 voturi PENTRU,O abtineri,O
impotriva.

• Aprobare Planului de gospodarire al comunei Micfalau pe anul 2017
Domnul primar in expunerea sa de motive asupra proiectului de hotărăre ,prezinta
detailat ,necesitatea adoptării proiectului de hotărăre.pe care a adus la cunostinta
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publica .prin ziarul Observatorul şi a fost dezbatut şi la sedinta cu gospodarii tinut
la caminul cultural in luna martie 2017.

Se inscrie la cuvant dl Nagy Emeric Alexandru,in discuta sa arata ca are
multe probleme cu firma de salubrizare,la nivel de scoala.

La acest punct al ordinei de zii domnii consilieri solicita din partea domnului
director ,că la nivel de scoala ,să fie adus la cunostinta copiilor,normele de igiena
şi salubrizare,că copii sunt care abandonează cartoanele de lapte primit la scoala şi
diferite materiale ,pe străzi.
Dupa ce planul de gospodărire propus de primar a fost consultat ,pe articole
domnul presedinte solicita prezentarea rapoartelor de avizare,din partea comisiei
nr 2 ,si avizul secretarului.Supune votului proiectul de hotar are initiat de primar
,pentru Aprobare Planului de gospodarire al comunei Micfalau pe anul 2017

Examinănd rezultatul voturilor constată că pentru aprobarea proiectul de hotărăre
pentru aprobarea Planului de gospodărire al comunei Micfalau pe anul 2017 au
fost exprimate 8 voturi PENTRU,O abtineri şi O voturi IMPOTRIVA-

• DIVERSE
Se inscrie la cuvănt dl Nagy Emeric Alexandru,aduce la cunostinta consiliului
local ,după ce a primit din partea consiliului local sarcina să stea de vorbă cu dl
părinte catolic.în legătură cu introducerea centralei termice la biserica,a primit
răspuns negativ.
d-na Terza Reka Erika- prezintă că ,la nivel de Crucea Rosie nu s-a putut
organiza Serviciul de ingrijire batran la domiciliu,nici prin Fundatia Diakonia.
In continuare domnii consilier discut despre,realizarea obiectului Canalizare
menajera pe partea stanga a părărului,construirea statiei de epurare Kicsi patak
şi alte probleme curente.

Domnul presedinte consulta daca mai sunt probleme de discutat,nefiind
multumeste pentru participare şi declară şedinţa Închisă.

Secretar
Mikola Roza
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