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Nr.1642 din 24.11.2016

PROCES VERBAL

Intocmit cu ocazia tinerii sedintei ordinarii al Consiliullocal Micfalau pe data de
24 noiembrie 2016 ora 12,00 la sediul Primariei Micfalau.
Sedinta a fost convoeat prin Dispozitia primarului nr 73 din 18.11. 2016
Invitatia la sedinta eu materialul intocmit ,a fost inmanat domnilor eonsilier prin
posta, pe data 18.11 .2016 ,afisat spre consultare pe afisul Primariei,publicat pe
siteul Primariei www.mikoujfalu.ro.
Sedinta incepe la ora 12,00 eu prezenta urmatorilor domni consilier ,care la
solicitarea secretarului raspund prezent .si semneaza foaia de prezenta

1. Havel Sandor
2. Ilies Andras Zsolt
3. Keresztes Attila
4. Kicsi Csaba
5. Kiesi Matyus [anos
6. Nagy Emerie Alexandru
7. Sorban Miklos
8. Terza Reka Erika
9. Szasz Istvan Endre
10. Zsiga [ozsef
11. Deak Zsolt



Secretarul Primariei face prezenta si constata ca din cei 11 membrii al Consiliul
local sunt prezent 11 membrii. u lipseste nimeni.La sedinta participa dl Gabor
Geza invitat, in calitate de administrator al SC GEREBE CZ SRL.
-solicita deschiderea sedintei fiind intrunit cvorumul necesar pentru adoptarea
proiectelor de hotarari ,prevazute in proiectul ordinei de zii in conformitate cu
prevederile art 45 (2) lit. a) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala.
Domnul Havel Sandor 'in calitatea sa de presedinte de sedinta saluta membrii
consiliului local prezent la sedinta ~i declara sedinta deschisa
Dl presedinte consulta .daca procesul verbal intocmit la sedinta ordinarii din luna
octombrie 2016, a fost consultat de membrii consiliului local.avand in vedere ca
a fost pus la dispozitia domnilor consilieri.
Vazand ca domnii consilier au consultat procesul verbal intocmit la sedinta din
luna octombrie 2016 ,publicat pe pagina web al primariei si afisat spre consultare
pe panou de afisaj
-dl presedinte supune votului procesul verbal intocmit la sedinta din luna
octombrie 2016,examinand rezultatul voturilor constata ca ,domnii consilier sunt
de acord cu 11 voturi PENTRU ,cu continutul proeesului verbal intocmit la
sedinta din luna oetombrie 2016
Domnul presedinte prezinta proiectul ordinei de zii propus spre dezbatere de catre
pnmar
• Informare despre aetivitate PRIMAR
• Informare despre activitate depusa viceprimar
• Discutii despre ineetarea aetivitate SC GEREBENC SRL
• Aprobarea constituirii parteneriatului Judetului Covasna cu orasul

Baraolt,comuna Malnas,comuna MiC£alau si eomuna Batani 111 vederea
realizarii proiectului modernizare drum interjudetean Covasna-Brasov,care
face legatura intre drumul National D 12 si drumul national DJ 13

• Rectificarea bugetului general pe anu12016-
• Aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al

primarului eomunei MiC£alau
• Aprobare Programului anual al aehizitiilor publice
• Alegerea presedintelui de sedinta
• Diverse

Domnul presedinte consulta daca sunt propuneri pentru modi£icarea
proiectului,sau alte propuneri de discutat,supune votului proiectul ordinei de
zii,care este aprobat eu 11 voturi PENTRU,O abtineri.O impotriva.
• Informare prezentat de primar
Domnul primar prezinta 0 scurta inform are in fata consiliului local ,despre
activitatea depusa ,probleme rezolvate cum ar fi,
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Impreuna cu directiunea scolii gimnaziala Fejer Akos ,au fost aduse si
depozitate la scoala un numar de 86 banca scolara si 179 scaune,in donatie
de la Liceul Szekely Miko .
Au fost purtate discutii cu proiectantul Ferenczy Kalman.pentru corectarea
proiectului la Statia de epurare a apei potabila.
Pentru reabilitarea Dispensarului medical,au fost facute demersuri in cadrul
Asociatiei Alutus Regio Egyesulet .pentru obtinere fonduri.
La caminul cultural au fost schimbate termostatele ,sunt in functiune.
Domnul primar aduce la cunostinta consiliului local Raportul de executie
,intocmit de Camera de conturi.
Au fost probleme cu serviciile de internet,au luat masuri pentru rezolvare.

Dl viceprimar - prezin ta problemele care s-au ivit la apa potabila-
Cu SC ELECTRICA S1\- contractul a fost modificat ,asa cum a cerut consiliullocal.

Dornnul presedinte multumeste pentru informare si se trec la urrnatorul punct
al ordinei de zii

• Este rugat dl Caber Ceza ,sa prezinta 0 scurta informare despre activitatea
firmei,dl Caber Ceza arata ca din lipsa autorizatiilor necesare,obiectul pentru
firma a fost infiintat.nu s-a realizat.Sistemul de canalizare inca nu este
receptionat .si autorizatiile nu sunt inca obtinute.dl Cabor Ceza,in scris
prezinta demisia de la 01.01.2017,dupa care activitatea firmei inceteaza.

Dl Cabor nu are nici 0 pretentie financiara fata de Consiliul local.Primarul
primeste sarcina ,sa ajuta pe administrator.
• Aprobarea constituirii parteneriatului Judetului Covasna cu orasul

Baraolt,comuna Malnas,comuna Micfalau si comuna Batani in vederea
realizarii proiectului modernizare drum interjudetean Covasna-Brasov,care
face legatura intre drumul National DN 12 si drumul national DJ 13
La acest punct al ordinei de zii primarul prezinta expunerea sa de motive prin
care aduce la cunostinta consiliului local importanta realizarii proiectului,de
reabilitare drumului interjudetean Covasna-Brasov.
Dl Szasz Istvan Endre- consulta care ar fi portiunea de drum ,care atinge
corn una Micfalau.si daca comuna obtine vreun beneficiu din acest parteneriat.
Domnul primar raspunde la fiecare intrebare in acest sens.

• Domnul primar solicita rapoartele de avizare necesare adoptarii proiectului de
hotarare ,consulta daca mai inscrieri la cuvant pe marginea proiectului de
hotarare,nefiind supune votului,examinand rezultatul voturilor constata
ca,Proiectul de hotarare privind aprobarea constituirii parteneriatului Tudetului
Covasna cu orasul Baraolt,comuna Malnas,comuna Micfalau si comuna Batani
in vederea realizarii proiectului modernizare drum interjudetean Covasna-
Brasov,care face legatura intre drumul National D 12 si drumul national DT
13 a fost aprobat cu 11 voturi PE TRU ,a abtineri,O impotriva

• Rectificarea bugelului general al comunei Micfalau.
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Primarul comunei Micfalau.este rugat sa prezinta expunerea sa de motive
asupra proiectului de hotarare,

Raportul de specialitate a fost intocmit de contabilitate.
Prin sedinta comisiei de specialitate a fost discutat ,proiectul ordinei de zii.

Dupa prezentarea materialului intocmit urmeaza inscrieri la cuvant.
D1 Havel Sandor ,in discutia sa arata ca suma care a fost repartizat total 21.000
lei,trebuie cheltuit in 1una decembrie 2016.
Domnul primar in expunerea sa a aratat care sunt obiective1e cele mai
importante,si cere sprijin din partea consiliului local pentru realizare.
-dupa mai multe discutii sum a a fost repartizata cum a fost prevazut in proiectul
de hotarare,cu modificarea sumei la stalpi electric la cimitirul comunal de la 6.000
la 9.000 lei.
Dl Keresztes Attila - 2 tobogani la gradinita,pentru terenul de joaca.si amenajare
parcare in fata salii de educatie fizica.

Pentru biserica reformata 4.500 lei,sustinere proiect .
D1 Szasz Istvan Endre-se inscrie la cuvant,si arata ea 0 data cu cobararea turmelor
de pe munte,comuna este plin de caini.fiind un pericol iminent pentru cetatenii
mai ales pentru copii,exista lege pentru capturarea cainilor,propune adoptarea
unui Regulament in acest sens.
Domnul primar prezinta consi1iului local tabelul nominal trimis de la SC TEGA SA
cu cetatenii comunei care nu au contract de salubrizare- suma este 1.890 lei,care
trebuie platit din bugetullocal,altfel urrneaza executarea silita si contul va fi blocat.

Domnul primar solicita aprobare din partea consiliului local pentru
executarea unori lucrari topografice la terenul de sport.pe motiv ea cladirile
nu sunt intabulate,si pentru reabilitare in urma incendiului din vara ,trebuie
sa obtina autorizatie de construire de la Consiliul Judetean- suma propusa
este 2.000 lei- care va fi cheltuit cu respectarea prevederilor legii achizitiilor
publice.

A rarnas 0 suma de 1.900 lei care va fi alocat pentru ornamente de craciun.
D1 presedinte .consul ta membrii consiliului local.daca sunt de acord cu cele
prezentate.dupa care solicita raportul de avizare din partea comisiei de specialitate
si avizul pentru legalitate.
Dupa care supune votului proiectul de hotarare initiat de primarul comunei
Micfalau.privind rectificarea bugetului general al comunei Micfalau pe anul 2016.

Examinand rezultatul voturilor constata ca proiectul de hotarare cu nr 1589 din
18 noiembrie 2016 initiat de primaru1 comunei MiC£alau a fost aprobat cu 10
voturi PENTRU,l abtineri, din partea domnului NAGY EM ERIC
ALEXANDRU 0 impotriva.

• Aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al
primarului comunei MiC£alau

Proiectul de hotarare ~i expunerea de motive a fost prezentat de primar,arata
ad res a din partea A FP-ului .prin care arata ca functiile publice au fost avizate.
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Este necesar aprobarea organigramei de motiv,ca posturile de 2 paznici de noapte
au fost desfiintaein urma incheierii contractului de paza cu firma specializata din
anul 2014,~i cele 2 pasturi de muncitor ramase ,vor fi ocupate prin concurs.dupa
incetarea firmei se Gerebenc SRL.
Domnul presedinte consulta daca sunt obiectiuni pe marginea proiectului de
hotarare.nefiind ,proiectul a fost discutat la mai multe sedinte,si in cadrul comisiei
de specialitate.solicita rapoartele de avizare necesare.adoptarii proiectului de
hotarare.dupa care supune votului,proiectul de hotarare privind aprobarea
organigramei si sta tu1ui de functii al aparatului de specialitate al primarului
comunei Micfalau,
Examinand rezultatul voturilor se constata ca proiectul de hotarare cu nr 1371 din
14.10.2016 a fost aprobat cu 11 voturi PENTRUO abtineri,impotriva o.

• Elaborarea programu1ui annual al achiziilor publice pe anu12017.
In cadrul comisiei de specialitate .s-a discutat despre program,dar membrii
comisiei .solicita consult are cu consiliullocal,si dezbatere publica.pentru depuneri
propuneri si sugetii din partea cetatenilor comunei.
Au analizat si au adus rnodificari pe proiect,si amana spre adoptare la sedinta
urmatoare ,in unanimitate sunt de voturi.

• Alegerea presedintelui de sedinta
Proiectul de hotarare si expunerea de motive a fost prezentat de primarul comunei
Micfalau.raportul de specialitate de secretar.
D1 Havel Sandor propune pentru conducerea sedintelor consiliului local pe durata
de 3 luni pe dl consilier Zsiga [ozsef.
Dupa prezentarea rapoartelor de avizare,dl presedinte supune votului proiectul de
hotarare,
Examinand rezultatul voturilor constata ca proiectul de hotarare cu nr 1596 din
18.11.2016 a fast aprobat cu 11 voturi PENTRU,O abtineri,impotriva o.

• Diverse
Domnul primar arata ea a fost adus la cunostinta publica ,proiectul de hotarare
privitoare la stabilirea impozitelor ~i taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2017.
Domnii consilieri pentru consultare au primit cate un exemplar din proiect care va
fi dezbatut .in cadrul sedintei din luna decembrie 2016,termen de expirare a
transparentei fiind 19.12.2016.

Domnu1 presedinte consulta daca mai sunt inscrieri la cuvant.nefiind
multumeste pentru participate si declara sedinta inchisa.

Micfalau la 24.noiembrie 2016
PRESEDINTE DE SED I TA Secretar

Havel San~r Mikola Roza


