
ROMANIA
JUDEŢUL COVASNA
COMUNA MICFALĂU
CONSILIUL LOCAL

ROCOD 14410805
Micfalău 165
Cod postal 527.115 tel fax 0267-344465

mail.primariamicfalau@yahoo.com

Nr .1275din 22.06.2017

PROCES VERBAL

Intocmit cu ocazia ţinerii şedinţei ordinară al Consiliul local Micfalău pe data de
22.iunie 2017 ora 12,00 la sediul Primăriei Micfalău.
Sedinta a fost convocat prin Dispoziţia primarului nr .50din 14.06.2017
Invitatia la şedinţă cu materialul intocmit ,a fost inmanat domnilor consilier prin
curier, pe data de 22.06.2017 ,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. Havel Sandor
3. Ilies Andras Zsolt
4. KicsiCsaba
5. KicsiMatyus Janos
6. Nagy Emeric Alexandru
7. Sorban Miklos
8. Szasz Istvan Endre
9. Terza Reka Erika
10.Zsiga [ozsef

Secretarul Primăriei face prezenţa şi constată că din cei 11 membrii al Consiliul
local sunt prezent 10 membrii-lipseste motivat domnul consilier
1. Keresztes Attila
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-solicită deschiderea şedinţei fiind intrunit cvorumul necesar pentru adoptarea
proiectelor de hotărări ,prevazute in proiectul ordinei de zii în conformitate cu
prevederile art 45 (2) lit. a) din Legea 215/2001privind administraţia publică locala
Domnul Sorban Miklos in calitate de presedinte de şedinţă deschide lucrările
şedinţei consultă ,dacă procesul verbal intocmit la şedinţa ordinară din luna mai
2017, a fost consultat de membrii consiliului local,avănd în vedere că a fost pus la
dispozitia domnilor consilieri
Văzănd că membrii al consiliului local, au consultat procesul verbal intocmit la
şedinţa din luna mai 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 mai
2017 ,examinănd rezultatul voturilor constată că ,domnii consilier sunt de acord
cu 10voturi PENTRU ,Oimpotriva,Oabtineri.
Domnul preşedinte prezintă proiectul ordinei de zii propus spre dezbatere de către
primar

• Raportul lunar al primarului comunei Micfalau
• Rectificarea bugetului local pe anul 2017
• Recalcularea chiriei pentru locuintele construite pentru tineri de ANL
• Aprobare pentru scoatere din functiune si casare a unui

autoturim,proprietate privata al comunei Micfalau
• Desemnarea un reprezentant al Consiliului local Micfalau care sa participa

in calitate de observator,la probele de concurs pentru ocuparea functiei de
director din cadrul Scolii gimnaziala FejerAkos Micfalau

• Diverse

Domnul presedinte ,supune votului proiectul ordinei de zii propus ,care este
aprobat cu 10voturi PENTRU,Oabţineri.Oimpotriva.
Domnii consilieri solicită primarul comunei că Înainte Începerii dezbaterilor .să fie
rearborat pe monumentul din faţa primăriei steagul tinutului secuiesc,care a fost
eliminat de primar in urma controlului efectuat de corpul de control al Institutiei
Prefectului Judetului Covasna din luna martie 2017,primarul invită pe consilierii
locali să pună înapoi steagul.
In continuare primarul prezintă raportul lunar.
Se inscrie la cuvant dina Terza Reka Erika, insista asupra importantei unei
colaborări cu Crucea Rosie,pentru asigurarea serviciului socio-medicală la
domiciliu,sustine căt de benefic este şi folositor mai ales pentru persoanele
vărstnice,consiliul local doreste o ingrijire mai comlexă ,dar pentru acest servicii
este nevoie de 1 personă cu norma intreagă ,ca să acoperă nevoile bolnavilor şi
persoanelor În vărstă.
Domnul KicsiMatyus [anos -nu este de acord cu plata taxei de salubrizare,stabilit
de SCTEGA SA,factura nu trebuie plătit,daca s-a stabilit fara forme legale de către
consiliul de administratie ,fără acordul membrilor.,
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Pentru verificarea izvoarelor de ape potabila stabilesc impreună data de 27 iunie
2017,dacă timpul este favorabil,intălnirea la ora 12,00 la Primărie.

• Rectificarea bugetului general pe anul 2017 al comunei Micfalau
la acest punct al ordinei de zii primarul prezintă expunerea sa de motive asupra
proiectului de hotărăre,raportul de specialitate a fost intocmit de contabilitate.
Din partea comisiei de specialitate raportul de avizare este prezentat de presedinte
,avizul pentru legalitate de secretar.
Domnul presedinte consulta daca sunt inscrieri pe marginea acestui punct al
ordinei de zii,constată că nu sunt ,supune votului proiectul de hotărăre
NU PARTICIPA LA VOT dl NAGY EMERIC ALEXANDRU in calitate de director
la Scoala gimnaziala Fejer Akos
Examinănd rezultatul voturilor constată că proiectul de hotărăre privind
rectificarea bugetului local pe anul 2017 al comunei Micfalau a fost aprobat cu 9
voturi PENTRU,O abtineri ,impotriva O.

• Aprobare pentru recalcularea chiriei pentru locuinţele construite prin
Programul de construire de locuinte pentru tineri ,destinate inchirierii
realizate de catre Agentia Naţionala pentru Locuinte ,in comuna Micfalau

Este prezentat raportul de specialitate intocmit de contabilitate,expunerea de
motive asupra proiectului de hotarare se prezintă de primar.
Se inscrie la cuvant domnul Nagy Emeric Alexandru - in legatura cu chiria
stabilita pentru Nyaguly Csaba- secretarul comunei arata ca dl Nyaguly nu a
prezentat adeverinta despre venitul brut realizat la termenul stabilit,motiv pentru
care s-a calculat cu coeficientul 1,00 chiria la capitolul venituri.
Domnul presedinte consulta dacă mai sunt inscrieri la cuvănt pe marginea acestui
punct al ordinei de zii- nefiind solicita raportul de avizare al comisiei de
specialitate si avizul de legalitate dupa care supune votului proiectul de hotarare.
Examinand rezultatul voturilor constata ca proiectul de hotarare privind
recalculare a chiriei pentru locuintele construite prin Programul de construire de
locuinte pentru tineri ,destinate inchirierii ,realizate de catre Agentia Nationala
pentru Locuinte ,in comuna Micfalau a fost arobat cu 10 voturi PENTRU,O
abtineri,O impotriva.

• Aprobare Privind scoaterea din funcţiune ,si valorificarea /casarea a bunului
mijloc fix autoturism Dacia Logan ,cu durata normală de utilizare
consumată,apartinănd domeniului privat al comunei Micfalău

La acest punct al ordinei de zii primarul prezinta expunerea sa de motive asupra
proiectului de hotarare , raportul de specialitate este prezentat de viceprimarul
comunei.
DI Deak Zsolt prezinta faptul ca auto turismul Dacia Logan nu este in stare
functionala,nu a fost folosit pe o perioada cea 2 ani,nu sunt platite taxele legale, si
tehnic nu corespunde circulatiei, motiv pentru care trebuie scos din inventarul
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domeniului privat, valorificat sau casat,care depinde de comisia care urmeaza a fi
numit prin Dispozitia primarului,cu respectarea prevederilor in vigoare.

Domnul presedinte consulta daca mai sunt inscrieri la cuvănt pe marginea
acestui punct al ordinei de zii,nefiind solicită raportul de avizare al comisiei
si avizul pentru legalitate asupra proiectului de hotărăre.

Dupa prezentarea raportului şi avizului necesar adoptării proiectului de hotarare
supune votului,examinănd rezultatul voturilor constată că proiectul de hotărăre
Privind scoaterea din functiune ,si valorificarea /casarea a bunului mijloc fix
autoturism Dacia Logan ,cu durata normală de utilizare consumată,apartinănd
domeniului privat al comunei Micfalău a fost aprobat cu 10 voturi PENTRU,O
abtineri,Oimpotriva.

• Desemnarea reprezentantului Consiliului local Micfalău .pentru a participa
în calitate de observator la probele de concurs pentru ocuparea funcţiei de
director din cadrul ŞcoliiGimnazială FejerAkos Micfalău.

La acest punct primarul prezintă expunerea sa de motive asupra proiectul de
hotărăre initiat in acest sens,solicită propunere pentru desemnarea
reprezentantului consiliului local în calitate de observator să participe la concursul
pentru ocuparea functiei de director din cadrul Scolii gimnaziala Fejer Akos
Micfalau.
Este propus dl Szasz Istvan Endre sa participe la concurs organizat de ISJ pentru
ocuparea functiei de director in cadrul Scolii gimnaziala Fejer Akos Micfalau.dl
consilier Szasz Istvan Endre accepta sa fie desemnat.
Dl presedinte consultă dacă mai sunt inscrieri la cuvant,nefiind solicita rapoartele
necesare adoptării proiectului de hotarare,dupa care supune votului proiectul de
hotarare privind Desemnarea reprezentantului Consiliului local Micfalău .pentru
a participa în calitate de observator la probele de concurs pentru ocuparea funcţiei
de director din cadrul Şcolii Gimnazială Fejer Akos Micfalău.,examinand
rezultatul voturilor constata ca proiectul de hotarare a fost aprobat cu 9 voturi
PENTRU,Oimpotriva 1 abţineri din partea dl SZASZISTVAN ENDRE .

• diverse
domnul primar prezinta cererea dl Terza Csaba cu domiciliul in Micfalau nr 103
care doreste sa inchirieze o suprafata din saivanul de ovine proprietatea privată al
comunei,pentru depozitarea fănului pentru iarna 2017.
Secretarul comunei prezinta legislatia in vigoare in acest sens,intocmirea
documentatiei,caietului de sracini,si licitatie publica,dupa aprobarea caietului de
sarcini.
Dl viceprimar se inscrie la cuvănt si arată,că nu nu susţine inchirierea spatiului
existent,motivănd cu faptul că în timpul primăverii cănd animalele ies la
păsunat,in caz de timp nefavorabil ,acest spatiu este folosit ca adăpost de
necesitate pentru animalele mici.
Oricum dacă consiliul local hotăreste favorabil ,0 portiune din saivan se poate
închiria gospodarilor cu stabilirea pretului/mp ,si incheierea unui contract.
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:
Consiliul local dispune sa fie adus la cunostinta publică intenţia consiliului local
În legătura cu inchirierea saivanului, eventualele cereri sa fie depuse in scris pana
la 1 iulie 2017, si daca mai sunt si alti solicitanti,documentatia aferenta ,sa fie
intocmit la timp.
DI Ilies Andras Zsolt - in legătură cu reparatii drumuri comunale,(str Patak) are
obiectiuni ,nu este multumit cum este reparat drumuri .
DI viceprimar arata ca lucrarea se va continua in functie cu suma alocata,pentru
acest capitol.
DI Nagy Emeric -tot cu lucrarea la drumuri si şanţuri doreşte lămuriri/primeşte
răspuns de la viceprimar.
Domnul preşedinte consultă dacă mai sunt probleme de discutat,nefiind
multumeşte pentru participare şi declară şedinţa închisă.

Micfalău la 22 iunie 2017

PRESEDINTE DE SEDIlx::n~~
Sorban Miklos :t

Secretar
Mikola Roza
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