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Nr .1847 din 23.10.2017

PROCES VERBAL

Intocmit cu ocazia ţinerii şedinţei ordinară al Consiliul local Micfalău pe data de
23.10.2017 ora 12,00 la sediul Primăriei Micfalău.
Sedinţa a fost convocat prin Dispoziţia primarului nr .81 din 16.10.2017
Invitatia la şedinţă cu materialul intocmit ,a fost inmanat domnilor consilier prin
curier, pe data de 17.10.2017 ,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. Kicsi Csaba
4. Kicsi Matyus Janos
5. Nagy Emeric Alexandru
6. Sorban Miklos
7. Szasz Istvan Endre
8. Terza Reka Erika
9. Zsiga Jozsef

Secretarul Primăriei face prezenţa şi constată că din cei 11 membrii al Consiliul
local sunt prezent 9 membrii- Lipsesc domnii consilier

1. Deak Zsolt
2. Keresztes Attila
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La lucrările şedinţei participă dl Ambrus [ozsef director SC ECO SEPSI pentru
clarificarea unori probleme ridicate de cetăţeni ,pe marginea transportului
deseurilor menajere.
-soli cită 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 215/2001 privind administraţia publică locala
Domnul Kicsi Csaba in calitate de presedinte de şedinţă deschide lucrările
şedinţei consultă ,dacă procesul verbal intocmit la şedinţa ordinară din luna
septembrie 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 septembrie 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
septembrie 2017 ,examinănd rezultatul voturilor constată că ,domnii consilier
sunt de acord cu 9 voturi PENTRU ,Oimpotriva,O abtineri.
Domnul preşedinte prezintă proiectul ordinei de zii propus spre dezbatere de către
primar

• Discutii asupra colectarea si transporturi deseurilor menajere ,cu
participarea reprezentantului SC TEGA SA.

• Aprobare pentru modificarea si completarea Contractului de delegare nr
4/2009,a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor member ale
Adociatiei de Dezvoltare Intercomunitare ECO SEPSI INCHEIAT cu SC
TEGA SA Sfintu Gheorghe

• Raportul primarului comunei Micfalau
• Rectificarea bugetului general pe anul 2017 al comunei Micfalau
• Aprobare pentru documentatia Reabilitarea Sistemului de apa a comunei

Micfalau Judetul Covasna,FAZA D.A.L.I- Documentatie avizare lucrarii de
interventie

• Aprobare pentru finantarea documentatiei Reabilitarea Sistemului de apa a
comunei Micfalau Judetul Covasna

• Aprobare pentru executarea lucrarii la reabilitare Vestiare si popicarie la
terenul de sport Micfalau

• Diverse

Domnul presedinte ,supune votului proiectul ordinei de zii propus ,examinand
rezultatul voturilor constată,că membrii consiliul local sunt de acord in
unanimitate de voturi cu proiectul ordinei de zii propus.
Domnul presedinte de şedinţă dă cuvăntul dl/ui Ambrus [ozsef ,să prezintă o
scurtă informare despre activitatea SC ECO SEPSI,scopul modificării actului
aditional .şi în general despre colectarea deseurilor menajere.
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Dl Ambrus [ozsef prezintă ,că în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene ,SC
TEGA SA a lansat o concepţie de reorgnizare a modului de colectare deseurilor
prin altemarea săptămănală a colectării fracţiei amestecate cu colectarea
fracţiunilor selectate.Este necesar pentru cresterea gradului de realizare şi reciclare
a deseurilor menajere în vederea respectării normelor stabilite de UE.

Domnul director susţine că se pune un accent foarte mare ,la colectarea
deseurilor selective,că la nivel de ţară această problemă nu este rezolvat.

Subliniază in discutia sa,necesitatea popularizării în răndul cetăţenilor ,atăt noul
program de selectare căt şi tarifele noi,care sunt aplicabile.
Arată că este propus in proiectul de hotărăre introducerea în anexa contractului de
delegare prevederile hotărării luate de urgentă în data de 30.05.2017 privind
completarea contrvalorii serviciilor de colectare şi transport deşeuri la tarifele
aprobate cu taxa de depozitare deşeu,stabilit conform OUG 195/2005care a fost
aplicată în lunile mai şi iunie 2017.
Modificarea contractului de delegare este necesar pentru inceperea funcţionării
CMIDABoromeu Mare,de aceea cere sustinerea proiectului de hotărăre,care a fost
adus la cunostinţă publică şi supus dezbaterii publică.
După expunerea domnului director se inscrie la cuvant dl Szasz Istvan Endre
In discutia sa ,face referire la compostarea resturilor vegetale,propus de dl Ambrus
Jozsef,după părerea dl Szasz ,daca gospodarii colecteaza in saci resturile vegetale
pentru compost,sacii ajung în sanţi,sau pe cămp,comuna va deveni platformă de
gunoi.
Dl Havel Sandor- dacă judetul Covasna,rezolvă colectarea si transportul deseurilor
selective,va fi amendat de UE.
Domnul director arată că nici normele europene nu sunt asa de severe,dar
totusi,trebuiesc respectate ,propune conducerii comunei ,să pună un accent mai
mare pe aceasta activitate şi dacă trebuie să aplică şi amenzile stabilite de lege,500-
1000lei.
DI Nagy Emeric Alexandru informarea populatiei este cel mai
important, cetăţenii trebuie să cunoasca atăt programul de transport,căt şi scopul.
DI Kicsi Matyus [anos- ce se intamplă cu materialele de constructii, şi resturi de
geamuri sparte.
Dl Ambrus - nu dă un raspuns concret ,poate primăria ajută cu un loc stabilit.
Domnul primar- arată că sunt cetăţeni fără contracte de salubrizare,pentru care
primăria ar trebui să plăteasca,după consultarea cu cetăţenii în cauză,s-a constatat
că ,reprezentantul firmei nu a binevoit să incheie contractul, cineva trebuie să
rezolvă această problemă.dl director se angajeaza că va lua legătura cu SC TEGA
SA,pentru clarificarea situatiei,la nivel de comuna este vorba de numai 15 familii.
In continuare dl director face referire la importanta si oportunitatea proiectului de
hotărăre.

• Aprobare pentru modificarea si completarea Contractului de delegare nr
4/2009,agestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor member ale
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Adociatiei de Dezvoltare Intercomunitare ECO SEPSI inchiat cu SC TEGA
SASfintu Gheorghe

Primarul prezintă expunerea de motive asupra proiectului de hotărăre
,prezentat de directorul ECO SEPSI- proiectul de hotărăre a fost supus
dezbaterii publice respectănd,prevederile legii 52/2013 privind transparenta
decizionala in administratia publica.
Domnii consilier .in cadrul şedinţei comisiei de specialitate din luna octombrie
au analizat materialul ,dl presedinte consultă dacă sunt înscrieri la cuvănt pe
marginea proiectului de hotărăre,după care solicită raportul de avizare a
comisiei de specialitate,avizul secretarului.

Supune votului proiectul de hotărăre privind Aprobare pentru modificarea si
completarea Contractului de delegare nr 4/2009,a gestiunii serviciilor publice de
salubrizare a localitătilor member ale Adociatiei de Dezvoltare Intercomunitare
ECO SEPSI inchiat cu SC TEGA SA Sfintu Gheorghe ,examinand rezultatul
voturilor constată că proiectul de hotărăre ,a fost aprobat in unanimitate de voturi
de membrii consiliului local prezent la sedintă 9 voturi PENTRU,OABTINERI,O
IMPOTRIVA.

Pe parcurs ,soseste la şedinţă dl Szekeres Attila expert heraldic,pentru a
discuta inceperea procedurii de elaborare a stemei comunei.

După prezentarea modelului de stemă propus de dl Szekeres,urmează că
domnii consilier, vor veni cu propuneri în acest sens.
• Primarul comunei Micfalau,dl Demeter Ferenc prezinta raportul său de

activitate pe luna octombrie 2017.
• Rectificarea bugetului general pe anul 2017al comunei Micfalau

Primarul prezinta expunerea sa de motive asupra proiectul de hotarare privind
rectificarea bugetului general,si susţine necesitatea modificarii-in conformitate cu
Decizia 10/2017emis de directorul DDFP Covasna, raportul de specialitate a fost
intocmit de contabilitate,comisia a analizat proiectul in sedinta sa din luna
octombrie 2017.
Domnul presedinte consulta daca sunt inscrieri la cuvant.pe marginea proiectului
de hotarare - nefiind solicita rapoartele de avizare necesare pentru adoptarea
proiectului de hotarare,dupa care supune votului.
Examinand rezultatul voturilor constata ca proiectul de hotarare initiat de primar
privind rectificarea bugetului general pe anul 2017 al comunei Micfalau , a fost
aprobat cu 9 voturi PENTRU,Oabtineri,Oimpotriva.

• Aprobare privind executării lucrărilor aferente documentatiei Reabilitare
sistemului de apă a comunei Micfalău .

DI primar la acest punct al ordinei de zii prezintă importanţa şi oportunitate
adoptării proiectului de hotărăre,avănd în vedere că toate documentaţia pentru
obţinerea fondurilor necesare pentru executarea acestei lucrări prin PNDL
urmează să depună la Ministerul Dezvoltării Regionale ,Administraţei Publice şi
Fondurilor Europene,în cursul lunii noiembrie 2017.
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DI Havel Sandor ,este foarte important ,problemei apei potabile la nivel de
comuna,cunoscănd situaţia sistemului .pentru prevenirea unori boli contagioase.
Se cunoaste că debitul izvoarelor scad din motivul spagerilor frecvente la tevi.şi nu
coperă nevoile populaţiei din comună.
DI Havel Sandor ,arată că apa potabilă pe timp ploios prezintă impurităţi, este
tulbură.
DI Sorban Miklos- in legatură cu statia de epurare la Kicsi patak,cănd încep
lucrării,dl primar în răpunsul său se referă la greutăţile şi birocraţia ,pentru
respectarea procedurii de achizitie publică ,trebuiesc respectate termene ,din care
cauză se prelungeste provedura.
DIHavel Sandor- la izvorul Burde - o staţie de epurare a apei este foarte necesar.
DI presedinte consulta daca sunt inscrieri la cuvant pe marginea acestui punct al
ordinei de zii,nefiind,solicita rapoartele de avizare necesare adoptarii proiectului
de hotarare,dupa care supune votului.
Examinand rezultatul voturilor constata ca proiectul de hotarare privitoare la
aprobarea privind executării lucrărilor aferente documentatiei Reabilitare
sistemului de apă a comunei Micfalău ,a fost aprobat cu 9 voturi PENTRU,O
abţineri,Oimpotriva.

• Aprobare privind asigurarea finanţării de la bugetul local unele categorii de
cheltuieli aferente lucrării Reabilitarea sistmului de apă a comunei
Micfalău,judetul Covasna,care nu se finantează din bugetul de stat prin
PNDL.

DI primar în expunerea sa de motive .pentru susţinerea proiectului de
hotărăre,prezintă consiliului local categoriile de chetuieli,care trebuiesc plătite din
bugetul local pe perioada impementării proiectului. Lucrările
topografice,acordurile de la SGA,Romtelecom si alte instituţii deja sunt în curs de
eliberare,documente necesare ,aferente documentatiei care urmează a fi depus la
MDRAPE-Bucurest.

Arată faptul că in bugetul local fondurile necesare sunt asigurate pe contul
Alimentatie apa- si din taxele de apa ,colectat de la cetăţenii comunei se
poate acoperi finanţarea cheltuielilor

Domnul presedinte consultă dacă sunt înscrieri la cuvănt- nu sunt- solicită
rapoartele de avizare necesare elaborării proiectului de hotărăre ,după care supune
votului.
Examinand rezultatul voturilor constata ca proiectul de hotarare privind aprobare
privind asigurarea finantării de la bugetul local unele categorii de cheltuieli
aferente lucrării Reabilitarea sistemului de apă a comunei Micfalău,judetul
Covasna,care nu se finantează din bugetul de stat prin PNDL.
a fost aprobat in unanimitate de voturi cu 9 voturi PENTRU°abtineri,Oimpotriva.
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• Aprobare pentru executarea lucrarii la reabilitare Vestiare si popicarie la
terenul de sport Micfalau

La acest punct al ordinei de zii domnul primar ,arată spre consultare proiectul cu
nr 2/2017Reabilitare clădire popicărie şi vestiare comuna Micfalău ,intocmit de SC
PROINVESTSRLSf.Gheorghe

Domnii consilieri,consulta proiectul intocmit ,si considera ca constructia se
va termina anul 2017,autorizatia de construire fiind eliberat in regim de
urgenta.

Urmeaza aprobarea documentatiei la sedinta urmatoare cand va fi supus
dezbaterii.

• La punctul Diverse se inscrie la cuvant dl KicsiMatyus Janos,consulta daca
strazile lateralnice vor fi reparate ,dl primar raspunde negativ,pe motiv ca
pe acest capitol ,nu sunt descoperiri,suma alocata din bugetul local si din
bugetul de stat a fost cheltuit.

01Havel Sandor- totul trebuie notat.
01 Sorban Miklos - pe strada principala in fata dl Keresztes Tibor ,conducta de
canalizare este spartă,de ce nu s-a luat măsurile necesare pentru reparare.
01 primar raspunde dl-ui consilier şi arată că s-a incercat nu de o data ,cu
repzentantii CNAOR - să găsească o solutie,dar fără o aprobare de la Bucuresti
taierea astfaltului este imposibil.
Domnul preşedinte consultă dacă mai sunt probleme de discutat,nefiind
multumeste pentru participare şi declară şedinţa închisă.

2017-
Secretar

Mikola Roza

3 exp: se d~fuzează asţfel ;
1 exp la dosar şedinţă
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