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PROCES VERBAL

Intocmit cu ocazia ţinerii şedinţei ordinară al Consiliul local Micfalău pe data de
30 mai 2017 ora 12,00 la sediul Primăriei Micfalău.
Sedinta a fost convocat prin Dispoziţia primarului nr .49 din 24.05.2017
Invitatia la şedinţă cu materialul intocmit ,a fost inmanat domnilor consilier prin
curier, pe data de 24.05.2017 ,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. Havel Sandor
2. Ilies Andras Zsolt
3. Keresztes Attila
4. Kicsi Csaba
5. Kicsi Matyus Janos
6. Nagy Emeric Alexandru
7. Sorban Miklos
8.' Szasz Istvan Endre
9. Zsiga Jozsef

Secretarul Primăriei face prezenţa şi constată că din cei 11 membrii al Consiliul
local sunt prezent 9 membrii-lipsesc din motive obiective urmatorii consilieri

1. Deak Zsolt
2. Terza Reka Erika



-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 locală
Domnul Deak Zsolt presedintele de sedinta ales pe durata de 3 luni,lipseste de la
sedinta ,fiind plecat în străinătate,domnul Havel Sandor propune ca presedinte
pentru conducerea şedinţei de astăzi pe domnul consilier Zsiga [ozsef ,cine
acceptă propunerea .
Domnul Zsiga [ozsef in calitate de presedinte de şedinţă deschide lucrările şedinţei
consultă ,dacă procesul verbal intocmit la şedinţa ordinară din luna aprilie 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 aprilie 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 aprilie
2017,examinănd rezultatul voturilor constată că ,domnii consilier sunt de acord
cu 9 voturi PENTRU,Oimpotriva,Oabtineri.
Domnul preşedinte prezintă proiectul ordinei de zii propus spre dezbatere de către
primar

• Raportul lunar al primarului comunei Micfalau
• Prezentare Raportului de control privind constatările şi concluziile rezultate

în urma activităţii de îndrumare,verificare şi control efectuate la sediul
Primăriei comunei Micfalău,de către corpul de control al Instituţiei
Prefectului Judeţului Covasna

• Raportul annual privind starea economică socială şi mediu al comunei
Micfalău pe anul 2016

• Raportul annual asupra situaţiei gestionării bunurilor pentru anul 2016
• Aprobarea contului de execuţie bugetară pe anul 2016
• Aprobarea necesităţii şi oportunităţii realizării investiţiei " Dotarea

căminului cultural din comuna Micfalău, judeţul Covasna" care se va
depune spre finanţare în cadrul Programului Naţional pentru Dezvoltare
Rurală 2014-2020, submăsura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea
patrimoniului cultural

• Aprobarea participării comunei Micfalău la programul i.Promovarea
construirii terenurilor de joacă în localităţilejudeţului Covasna" în perioada
2017-2020

• Alegerea preşedintelui de şedinţă
• Dezbatere asupra aderarea comunei Micfalau la Asociatia Quacop
• Dezbatere asupra initierii unui regulament pentru folosirea cimitirului

communal
• Dezbatere ,asupra procesului aflat pe rolul instanţei privind canalizarea

menajera
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• Dezbatere privind modul de realizare lucrării de canalizare menajeră ,pe
partea stanga a părăului.

• Dezbatere asupra procedurii de atribuire lucrări Staţia de epurare a apei
potabilă Micfalău

Domnul presedinte ,supune votului proiectul ordinei de zii propus ,care este
aprobat cu 9 voturi PENTRU,Oabţineri,Oimpotriva.

• 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 mai 2017,problemele cu care s-au confruntat şi alte
aspecte importante care vizeză viata comunităţii-o
DI Havel Sandor - se inscrie la cuvănt - şi propune domnului primar,sa
consulte cu specialisti în legătură cu obiectivul Reabilitare Dispensarului
medical- în sensul că costul reabilitării conform devizului este destul de
mare,nici o construcţie noua nu ar costa mai mult.

In legătură cu chiria saivanului de ovine,domnul primar propune o licitatie
deschisa,conform legii,caietul de sarcini va fi intocmit .şi se poate depune
cereri pănă la 30 iunie 2017,inacest sens.
In legătură cu reparatii drumuri,dl Havel Sandor vrea să cunoasă stadiul
lucrării,primarul răspunde că s-a făcut 630metri de curăţare şanţuri ,au fost
depuse 96 ţevi.
)o> Dupa epuizarea primului punct al ordinei de zii primarul prezinta

Raportul de control privind constatările şi concluziile rezultate în urma
activităţii de îndrumare, verificare şi control efectuate la sediul Primăriei
comunei Micfalău,de către corpul de control al Instituţiei Prefectului
Judeţului Covasna ,spre insuşire.

Domnul primar arată că unele sarcini trasate deja au fost realizate.
In legătură cu îndepărtarea drapului secuiesc de pe monument,primarul
arată că drapelul a fost îndepărtat,asa cum a fost stabilit de corpul de
control.

DI Sorban Miklos- propune arborarea drapului in gradina cultelor religioase.
DI Havel Sandor- nu este de acord şi dă sarcina primarului, să pună înapoi
drapelul tinutului secuiesc pe Primărie.
d-na secretară arată prevederile legale .în legătură cu stema si drapeluri,dar
domnul consilier ,nu este multumit cu modul cum a procedat primarul.

)o> Domnul primar in continuare prezintă proiectul de hotărăre Pentru
însuşirea raportului primarului comunei privind starea
economică,socială şi de mediu a comunei Micfalău pe anul 2016

Domnii consilieri au primit un exemplar din raport,pentru consultare in cadrul
comisiei de specialitate.
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Presedintele comisiei prezintă raportul de avizare favorabilă asupra proiectului de
hotărăre,avizul pentru legalitate de secretar,după care preşedintele de şedinţă
supune votului proiectul de hotărăre,
examinănd rezultatul voturilor constată că proiectul de hotărăre pentru însuşirea
raportului primarului comunei privind starea economică,socială şi de mediu a
comunei Micfalău pe anul 2016 a fost aprobat cu 9 voturi PENTRU,Oabtineri,O
impotriva.

• Aprobarea raportul primarului comunei Micfalău privind situaţia
gestionării bunurilor aparţinănd domeniului public şi privat al unităţii
administrativ teritoriale pe anul 2016

Primarul prezintă expunerea sa de motive asupra proiectului de hotărăre,şi anexa
la hotărăre.Comisia de specialitate in cadrul şedinţei a analizat raportul şi a fost de
acord cu cele prezentate,care este redactat şi în raportul de avizare a
comisiei,avizul pentru legalitate este prezentat de secretar.
Domnul presedinte supune votului proiectul de hotărăre pentru Aprobarea
raportul primarului comunei Micfalău privind situaţia gestionării bunurilor
aparţinănd domeniului public şi privat al unităţii administrativ teritoriale pe anul
2016prezentat de primar.
Examinănd rezultatul voturilor constată că proiectul de hotărăre pentru Aprobarea
raportul primarului comunei Micfalău privind situatia gestionării bunurilor
apartinănd domeniului public şi privat al unitătii administrativ teritoriale pe anul
2016prezentat de primar a fost aprobat cu 9 voturi PENTRU,Oabtineri,Oimptriva.

• Aprobarea conturilor de execuţie bugetară pe anul 2016
proiectul de hotărăre. Proiectul de hotărăre este prezentat de primarul
comunei,expunerea de motive si raportul de specialitate intocmit de
compartimentul financiar ,a fost dezbătut in cadrul comisiei de specialitate.Fiecare
domni consilier a primit un exemplar din materialul intocmit pentru analizare.
Comisia de specialitate prezintă raportul de avizare,avizul pentru legalitate
secretarul comunei după care domnul presedinte supune votului
Examinănd rezultatul voturilor se constată că proiectul de hotărăre pentru
aprobarea conturilor de executie bugetara pe anul 2016al comunei Micfalău a fost
aprobat cu 9 voturi PENTRU,Oabtineri,Oimpotriva.

• Aprobarea necesităţii şi oportunităţii realizării investiţiei " Dotarea
căminului cultural din comuna Micfalău, judeţul Covasna" care se va
depune spre finanţare în cadrul Programului Naţional pentru Dezvoltare
Rurală 2014-2020, submăsura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea
patrimoniului cultural

DIprimar prezintă expunerea sa de motive asupra proiectului de hotărăre ,
prezintă că ar fi primul proiect finanţat din fonduri guvemamentale,şi dacă va fi
căştigător ,comunitatea ar deveni mai bogat cu o dotare performanta la cultură.
DI Havel Sandor - pe marginea proiectului de hotărăre se inscrie la cuvănt,are
obiecţiuni la punctul instrumente muzicale,numai pentru fanfară sunt trecute
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instrumente muzicale,de ce nu sunt trecute şi alte instrumente cum ar fi
ghitara,vioara,pian, etc.
Domnul primar arată criteriile ,care au stat la baza intocmirii proiectului,in
comuna Micfalău,nu există alte grupuri muzicale decăt fanfara, care
funcţionează,poate in viitor vor fi infiinţate şi alte echipe noi.ln legătură cu
costume muzicale,in comună nefiind echipă de dans,nici pentru costume populare
,nu se admit finanţări.
DI Nagy Emeric Alexandru arată,că la Scoala funcţionează ,echipa de dansuri a
copiilor.
Domnul presedinte consultă daca mai sunt inscrieri la cuvănt,nefiind supune
votului proiectul de hotărăre cu nr 1098/2017
examinănd rezultatul voturilor se constata că proiectul de hotărăre pentru
aprobarea necesităţii şi oportunităţii realizării investiţiei " Dotarea căminului
cultural din comuna Mic,faIău, }udeţul Covasna" care se va depune spre finantare
în cadrul Programului National pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020,submăsura
7.6 - Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural a fost aprobat cu 9
voturi PENTRU,Oabtineri,Oimpotriva.

• Aprobarea participării comunei Micfalău la programul "Promovarea
construirii terenurilor de joacă în localităţile judeţului Covasna" în perioada
2017-2020

Expunerea de motive asupra proiectului de hotărăre este prezentat de
primar, raportul de specialitate a fost intocmit de compartimentul financiar,
In cadrul comisiei de specialitate a fost luat proiectul de hotărăre in dezbatere.
Primarul arată că conform acestui proiect ,piesele pentru terenul de joacă se fabrică
numai din materiallemnos,şi putin intreprinzător sunt,care lucrează din lemn,in
judetul Covasna.
DI Kicsi Csaba - cunoaste firme din judetul Harghita,si poate veni in ajutorul
primarului,dl primar multumeste dar arată că toate procedura se face prin SEAP.
Domnul Havel vrea sa stie,daca suma alocat din fonduri proprii,este de ajuns.
DIprimar arată că lucrarea se face conform posibilităţilor existente.
Domnul presedinte consulta daca mai sunt interpelări pe marginea proiectului de
hotărăre,nefiind,supune votului proiectul de hotărăre cu nr 1101 din 24.05.2017
initiat de primar.
Examinănd rezultatul voturilor se contată că proiectul de hotărăre pentru
aprobarea participării comunei Micfalău la programul "Promovarea construirii
terenurilor de joacă în localitătile judetului Covasna" în perioada 2017-2020a fost
aprobat cu 9 voturi PENTRU,Oabtineri,Oimptriva.

• Alegerea presedintelui de sedinta
Proiectul de hotătăre,expunerea de motive asupra proiectului de hotărăre este
prezentat de primar, raportul de specialitate de secretar.
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01 Nagy Emeric Alexandru propune pe domnul Sorban Miklos,pentru a fi ales
presedinte de sedinţă pentru conducerea şedinţelor consiliului local pe durata de 3
luni,respectiv iunie,iulie si august 2017.
Primind raportul de avizare a comisiei nr 3 si avizul secretarului,domnul
presedinte supune votului proiectul de hotărăre
Examinănd rezultatI voturilor constată că proiectul de hotărăre privind alegerea
preşedintelui de şedintă a fost aprobat cu 9 voturi PENTRU,Oabtineri,Oimpotriva.

• Dezbatere asupra aderării comunei Micfalau la Asociatia Aquacov
La acest punct al ordinei de zii domnul primar arată că prin adunarea generală a
asociaţiei ,s- a discutat despre primirea noi membrii in cadrul asociatiei,despre
care a primit instiinţare.Daca consiliul local hotărăşte in acest sens,va trece la
intocmirea materialului necesar pentru aderarea comunei Micfalău.
01 Keresztes Attila - se inscrie la cuvănt şi in discuţia sa exdprimă părerea ,că din
auzite şi comunele care sunt membrii al asociatiei,vor să se retragă,propune

,~ amănarea intrării comunei Micfalău in asociatie.
01 Havel Sandor ,este de aceasta părere, dacă proiectul pentru Reabilitarea
sistemului de apă potabilă, va fi găştigător prin PNDL- problema apei se va rezolva
pe plan local.
Domnul primar lasă această problemă deschisă,şi solicită propuneri din partea
membrilor consiliului local ,pentru inceperea procedurii,daca este cazul.

• Dezbatere asupra initierii unui regulament pentru folosirea cimitirului
communal

La acest punct al ordinei de zii domnul primar arată că la propunerea domnului
consilier KicsiMatyus [anos.a luat in dezbatere problema cimitirului comunal.
Secretarul comunei prezintă o adresa inaintat consiliului local de către Parohia
Reformata prin care solicită darea in folosinta,sau in concesiune suprafata pe care
este situat fostul cimitir reformat.Domnul primar arată că proiectul regulament
este in curs de finalizare,dar in cadrul comisiei de specialitate,membrii consiliului
local au propus o conciliere cu reprezentanţii cultelor.
Promite că la şedinţa următoare va fi adus in forma finală şi prezentat consiliului
local spre aprobare ,dar inainte membrii consiliului local,vor fi invitaţi să participă
la dezbaterile cu domnii preoti.pentru a lua in considerare si punctele lor de
vedere.
01 Havel Sandor - pentru menţinerea curateniei în cimitirul comunal şi
respectarea disciplinei care va fi stabilit prin regulament,trebuie un fel de
administrator,care va răspunde de respectarea prevederilor regulamentului.
01primar arată că urmează ,numirea unui responsabil in acest sens.

• Dezbatere ,asupra procesului aflat pe rolul instanţei privind canalizarea
menajera

Domnul primar,la acest punct al ordinei de zii,aduce la cunostinta consiliului local,
ca dupa cum se cunoaste la Tribunalul Covasna se afla pe rol procesul prin care
UAT Comuna Micfalau a chemat in judecata pe parata SC TEHNO-GAZ KFT
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,pentru rezilierea contractului de lucrari pentru neexecutarea lucrarii de canalizare
menajera si staţia de epurare .şi pentru plata penalităţilor din valoarea
contractului.Pentru finalizarea procesului a fost dispus 2 expetize,de catre Tribunal
la dosarul nr 1708/119/2014.
Expertiza contabila a fost efectuata de catre expertul contabil Pandrea Elena şi
expertul tehnic Condurache Florentina Andreea .Pe data de 18 mai 2017 prin
Incheierea de şedintă a Tribunalului Covasna,s-a stabilit amănarea judecarea
cauzei pentru data de 8 iunie 2017,data la care Comuna Micfalau trebuie să
depună la dosar dovada achitării sumei de 1898 lei ,reprezentănd cota de 1;2 parte
ce-i revine din diferenta de onorariu pentru expertul Pandrea Elena,suma totala
este 4.595lei din care a fost achitat 800lei.
- dl primar consultă Consiliul local dacă este de aord in principiu cu achitarea
sumei dispusă prin Incheiere de şedintă.
Domnii consilier in unanimitate sunt de acord cu achitarea sumei mentionată,pe
motiv că dosarul cauzei si expertiza intocmită nu se poate consulta,in caz de
neplată.

• Dezbatere privind modul de realizare lucrării de canalizare menajeră ,pe
partea stanga a părăului.

La acest punct al ordinei de zii,domnul primar aduce la cunostinţa consiliului local
punctul său de vedere in legătură cu acest proiect. Arată că a fost la conciliere la
Camera de conturi ,in legătură cu proiectul,unde a fost adus la cunostinţa că pănă
proiectul iniţial.nu este terminat o extindere a reţelei nu este admis conform Legii.
Propune intocmirea unui nou proiect separat,care urmează a fi aprobat de către
Consiliul local.

• Dezbatere asupra procedurii de atribuire lucrări Staţia de epurare a apei
potabilă Micfalău

Laacest punct al ordinei de zii domnul primar arată că documetatia pentru atribuirea
contractului de lucrări este intocmit- prin procedura simplificată- in conformitate
cu Legea 98-2016,solicităpropuneri pentru componenta comisiei de adjudecare a
ofertelor care vor fi depuse

Este propus pentru a fi numit in comisiei următorii domni consilier
DIHavel Sandor
d-na Mikola Margit
dl Szasz Istvan Endre
dl Nagy EmericAlexandru
dl KicsiMatyus Janos
d-na secretară aduce la cunostinţa domnului primar că toate documentaţia privind
atribuirea contractului ,privind construirea statiei de captare si epurare
apei,trebuie supus aprobării consiliului local.
Se inscie la cuvănt domnul Keresztes Attila - în legătură cu izvoarele de ape
potabilă,spune că nimeni nu verifică şi nu ştie în ce stadiu sunt,ultimul care a
verificat este fostul viceprimar.
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DI Havel Sandor- contrazice pe domnul consilier,arătănd că in cursul anului 2016 o
echipă format din consilierii locali,a făcut o verificare la fiecare izvor de apă.şi
muncitorul angajat se ocupă de curăţirea şi fertilizarea izvoarelor.
Domnul Keresztes Attila - nu a participat la verificări,nu are de unde să ştie.
Domnul primar propune consilierilor local că în cursul lunii iunie 2017,să facă
verificări împreună la izvoarele de ape potabilă,şi la saivanul de ovine ,proprietate
privată a comunei.
Domnii se înţeleg că în caz de timp favorabil pe data de 8 iunie 2017 ora 12,00 se
intălnesc la sediul primăriei,pentru a face verificări impreună la faţa locului atăt la
obiectivele comunei căt şi la izvoarele de ape potabilă Burde şi Nagypatak.
Domnul presedinte consulta daca mai sunt probleme de discutat,nefiind
multumeste pentru participare şi declară şedinţa închisă.

Micfalău la 30 mai 2017-
PRESEDINTE DE SED:sţ

Red/MR
Exp 3 se difuzează astfel
1 exp la dosar şedinţă
1 exp la Instituţia Prefectului Jud Covasna
1 exp la afisare
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