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PROCES VERBAL

Intocmit cu ocazia ţinerii şedinţei ordinară al Consiliul local Micfalău pe data de
26.09.2017ora 12,00 la sediul Primăriei Micfalău.
Sedinţa a fost convocat prin Dispoziţia primarului nr .75din 20.09.2017
Invitatia la şedinţă cu materialul intocmit ,a fost inmanat domnilor consilier prin
curier, pe data de 20.09.2017 ,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. Keresztes Attila
7. Nagy Emeric Alexandru
8. Sorban Miklos
9. Szasz Istvan Endre
10.Terza Reka Erika
11.Zsiga Jozsef

Secretarul Primăriei face prezenţa şi constată că din cei 11 membrii al Consiliul
local sunt prezent 11membrii- Nu lipseste nimeni.



La lucrările şedinţei participă dl Papp Adolf din partea Asociatiei Crucea
Rosie,filialaSfGheorghe .
-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 Kicsi Csaba in calitate de presedinte de şedinţă deschide lucrările
şedinţei consultă ,dacă procesul verbal intocmit la şedinţa ordinară din luna
august 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 august 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 august
2017 ,examinănd rezultatul voturilor constată că ,domnii consilier sunt de acord
cu 11 voturi PENTRU ,Oimpotriva,O abtineri.
Domnul preşedinte prezintă proiectul ordinei de zii propus spre dezbatere de către
primar

• Raportul lunar al primarului comunei Micfalau
• Raportul prezentat de Filiala Crucea Rosie
• Rectificareabugetului general pe anul 2017al comunei Micfalau
• Desemnarea reprezentantului Consiliului locallvlicfalau.inConsiliul de

administratie la Scoala Gimnaziala FejerAkos Micfalau
• Aprobarea participării comunei Micfalau la constituirea Asociatiei de

dezvoltare intercomunitara SEPSISZEK
• Diverse

Domnul presedinte ,supune votului proiectul ordinei de zii propusa ,cu
schimbarea punctelor 1 si 2 ,care este aprobat cu 11 voturi PENTRU,Oabţineri,O
impotriva.
Salută pe dl Papp Adolf si da cuvăntul pentru prezentarea raportului său.
DI Papp prezintă detailat activitatea Crucea Rosie in anul 2016 in comuna
Micfalău,prin care au fost prestate serviciile de ingrijire la domiciliu socio medicale
.la persoanele bolnave.
DI Papp doreste si in continuare colaborare cu Consiliul local pentru efectuarea
serviciilor socio medicale pe raza comunei Micfalau.

Se inscrie la cuvant dl KicsiMatyus Janos .prin discutia sa solicita din partea
Crucii Rosie să fie prezentat o oferta prin care sa fie prezentate ,serviciile
care se va presta
DL Havel Sandor ,in discutia sa arata ca serviciile prestate ,au constat din
ingrijire medicala,iar persoanele batrane si singure au nevoie si de ajutor ,in
jurul casei ,servicii care nu au fost prevazute in contract.
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dina Terza Reka Erika propune o cartografiere prin care sa fie nominalizate
persoanele nevoiase,care necesita ingrijire la domiciliu,nu numai servicii
medicale.

Domnii consilier ,se inteleg ca dupa intocmirea necesarului şi costul serviciilor se
vor intalni ,cu comisia sociala pentru intocmirea proiectului de colaborare.
01Papp Adolf multumeste pentru colaborare şi se retrage de la sedinta.

• Raportul lunar al primarului comunei Micfalau
Domnul primar la acest punct al ordinei de zii ,prezinta raportul sau ,despre cele
mai importante activitate depusa de la sedinta anterioara.

~ S-a inceput demersurile pentru colaborare cu SC TEGA SA pentru
prinderea cainilor vagabonzi.

~ Primarul prezinta oferta din partea UPC - privind numere de case
~ Aprobare pentru impuscare ursilor
~ Clarificările la licitatie publica - necesita analize de laborator pentru apa

potabila
~ Reabilitare vestiare,popicarie la terenul de sport,in legatura cu proiectul dl

Nagy Emeric Alexandru ,propune sa ramane asa cum s-a tabilit consiliul
local

~ 01 Havel Sandor- propune o analiza mai ampla si gasirea solutiei cea mai
buna

Domnii consilier au luat la cunostinta cele prezentate şi ramane ca la sedinta
comisiilor de specialitate,vor tine discutii asupra problemelor ivite

• Rectificareabugetului general pe anul 2017al comunei Micfalau
Primarul prezinta expunerea sa de motive asupra proiectul de hotarare privind
rectificarea bugetului general,si susţine necesitatea modificarii- raportul de
specialitate a fost intocmit de contabilitate,comisia a analizat proiectul in sedinta sa
din luna septembrie.
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 11 voturi PENTRU,Oabltineri,Oimpotriva.

• Desemnarea reprezentantului Consiliului local Micfalau , în Consiliul de
administraţie la ŞcoalaGimnaziala FejerAkos Micfalău

Expunerea de motive asupra proiectul de hotarare initiat in acest sens a fost
prezentat de primar,raportul de specialitate de secretarul comunei.
01 Zsiga [ozsef propune ca reprezentant al consiliul local in consiliul de
administratie la ScoalaGimnaziala FejerAkos pe dl consilier KicsiMatyus Janos.
01 Kicsi Matyus Janos ,nu accepta motivand faptul ca fiind singur la Dispensar
fara ,asistent medical,nu are timp sa participa la sedintele consiliului de
administratie.
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In continuare dl Sorban Miklos propune pe dl Ilies Andras Zsolt,care si in anul
scolar 2016-2017a reprezentat consiliul local.
DI Ilies Andras Zsolt accepta ,propunerea.
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
desemnarea reprezentantului Consiliului local Micfalau , în Consiliul de
administratie la Şcoala Gimnaziala Fejer Akos Micfalău a fost arobat cu 11 voturi
PENTRU,Oabtineri,Oimpotriva.

• Aprobarea participării comunei Micfalau , în calitate de membru fondator la
constituirea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
"SEPSISZEK"

Expunerea de motive asupra proiectului de hotar are este prezentat de primarul
comunei Mifalau,care sustine proiectul de hotarare initiat pentru constituirea
Asociatiei de dezvoltare intercomunitare Sepsiszek,impreuna cu 8 comune
,avand un scop comun rezolvarea problemelor la nivel de urbanism si audit
intern.
Domnul primar prezinta in discutia sa ca proiectul de hotarare a fost adus la
cunostinta publica,prin anunti in ziar,si afisare ,inca din luna aprilie 2017.
Si de mai multe ori s-a discutat despre acest fapt.
Domnii consilier cunoscand deja scopul asociatiei sunt de acord in unanimitate
de voturi ,nu sunt inscrieri la cuvant.
Domnul presedinte solicita rapoartele de avizare pentru adoptarea proiectului
de hotarare dupa care supune votului.
• Examinand rezultatul voturilor constata ca proiectul de hotarare privind

Aprobarea participării comunei Micfalau I în calitate de membru fondator la
constituirea ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
"SEPSISZEK"a fost aprobat in unanimitate de voturi cu 11voturi PENTRUO
abtineri,Oimpotriva.

La punctul diverse dl Havel Sandor solicita clarificari in legatura cu statia de
epurare Kicsipatak -
DI Keresztes Attila -aduce la cunostinta consiliului local ,ca a facut verificari la
Ocolul Silvic, pentru terenul forestier proprietate Primariei nu este incheiat
contract pentru paza ,propune incheiere contract,conform Hotararii Consiliului
local.

Domnul preşedinte consultă dacă mai sunt probleme de discutat,nefiind
multumeste pentru participare şi declară inţa închisă.
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RESEDINTEDE SED

Kicsi Csaba


