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Nr.1166 din 18 august 2016

PROCES VERBAL

Intocmit cu ocazia pnerii sedintei ordinara al Consiliullocal Micfalau pe data de
18 august 2016 ora 12,00 la sediul Primariei Micfalau.
Sedinta a fost convocat prin Dispozitia primarului nr 49 din 12.08.2016
Invitatia la sedinta cu materialul intocmit .a fost inmanat domnilor consilier prin
posta, pe data 12.08 .2016 ,afisat spre consultare pe afisul Primariei,publicat pe
siteul Primariei www.mikoujfalu.ro.
Sedinta incepe la ora 12,00 cu prezenta urmatorilor domni consilier ,care la
solicitarea secretarului raspund prezent ,~isemneaza foaia de prezenta

1. Deak Zsolt
2. Havel Sandor
3. Ilies Andras Zsolt
4. Keresztes Attila
5. KicsiCsaba
6. KicsiMatyus [anos
7. Nagy Emeric Alexandru
8. Sorban Miklos
9. Terza Reka Erika
10.Szasz Istvan Endre
11. Zsiga Jozsef

1

-----



Secretarul Primariei face prezenta ~i constata ca din cei 11 membrii al Consiliul
local sunt prezent 11 membrii.Nu lipseste nimeni.
-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 215/2001privind administratia publica locala.
Domnul Kicsi Matyus [anos in calitatea sa de presedinte de sedinta saluta
membrii consiliului local prezent la sedinta ~ideclara sedinta deschisa.
DI presedinte consulta .daca procesul verbal intocmit la sedinta ordinarii din luna
iulie 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 iulie 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 iulie
2016,examinand rezultatul voturilor constata ca ,domnii consilier sunt de acord cu
11 voturi ,cu continutul procesului verbal intocmit la sedinta din luna iulie 2016
Domnul presedinte prezinta proiectul ordinei de zii propus spre dezbatere de catre
primar
• Informare prezentat de primar
• Alegerea presedintelui de sedinta
• Diverse
• izita e ucru a 0 iectrve e apartinan omeruu U1pu ic al comunei
Domnul presedinte consulta daca sunt propuneri pentru modificarea
proiectului,sau alte propuneri de discutat.NU sunt.
Domnul presedinte supune votului .examinand rezultatul voturilor constata ca
membrii consiliului local prezent la sedinta.sunt de acord cu proiectului ordinei de
zii cu 11 VOTURI PENTRU,Oabtineri.O impotriva, se trece la debtarea primului
punct al ordinei de zii
• Informare prezentat de primar
Domnul primar prezinta 0 scurta informare in fata consiliului local ,despre
activitatea depusa ,probleme rezolvate cum ar fi,

Finalizarea proiectului la statia de captare a apei
Consultare cu expertul judiciar ,pentru canalizare mejanera
Intocmirea deviz pentru cladire de la terenul de sport

omnu lCSl a us anos, propune ea e a urmatoarea se inta ,sa prezinta
informare si viceprimarul comunei.
Domnul viceprimar arata.ca a lucrat la reparatii de conducte de ape ,la marirea
debitului pentru aprovizionarea comunei cu apa potabila.
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In continuare se poarta discutii asupra proiectului de lucrari la captarea
apei de la Kicsipatak-

DI Kicsi Matyus [anos- in legatura cu munca depusa de beneficiar de ajutor
social ,sa tina 0 evidenta clara si fiecare sa efectueze orele stabilite in folosul
comunitatii.
DI Keresztes Attila- proiectul intocmit la cabinetul veterinar pentru reabilitare
,prin obtinere de fonduri.daca se poate face si pentru baza sportive.
DI primar arata demersurile facute in acest sens.
DIHavel Sandor- locatia pentru AFTERSCHOOL- unde va fi-
Este rugat dl Nagy Emeric Alexandru sa prezinta detaliile prevazute in proiect.
DI Szasz Istvan Endre- locatia necesita autorizatie sanitara-
DI Kicsi Matyus [anos- consulta consiliul local.daca da avizul in principiu

1 a a .
Consultand rezultatul voturilor rezulta ca membrii consiliului local prezent la
sedinta ,sunt de acord cu inceperea demersurilor legale pentru organizarea
AFTERSCHOOL,la Scoala gimnaziala FejerAkos Micfalau.total l I voturi.

• Alegerea presedintelui de sedinta
Domnul primar prezinta expunerea de motive, asupra proiectului de hotarare
prin care arata ca este necesar alegerea presedintelui de sedinta pe durata de 3
luni.Domnul Kicsi Matyus [anos arata ca pentru sedinta de constituire nu au
primit indemnizatie de sedinta.
DI Keresztes Attila - propune pe dl consilier Havel Sandor ca presedinte de
sedinta pentru lunile septembrie,octombrie,noiembrie 2016.
DIHavel accepta functia,
Domnul presedinte consults daca mai sunt ~i alte propuneri,nefiind solicita
rapoartele de avizare necesare pentru adoptarea propiectului de hotarare .dupa
care supune votului.
Examinand rezultatul voturilor constata ca proiectul de hotarare privitoare la
alegerea presedintelui de 12edintaa fost aprobat cu 11 voturi PENTRU,O
abtineri,Oimpotriva.
In continuare se isncrie la cuvant dl Keresztes Attila,in legatura cu iluminatul
public.arata ca la sedinta din luna iulie 2016,cu dl consilier Havel Sandor au
verificat facturile emise ~iconsumul de energie.si totul era corect facut,

Atrage atentia domnului viceprimar sa ia legatura cu firma respectiva ,~i
contorul sa fie citit lunar.
DI Kicsi Matyus Janos ,in hotararea adoptata de consiliullocal,pentru taxe
locale a fost stabilit 0 suma pentru folosirea locurilor publice,propune ea
fiecarea gospodar care foloseste locul public.sa contribuie la repararea
drumurilor,mai ales in straduta de langa primarie.se poate
organiza,constributia sa fie ori in natura cu donatii prin piatra, ori prin
munca cu atelaje.
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dl primar arata ca pe perioada 15-18 septembrie 2016,comuna este invitat la
Balloszog ,Ungaria,solicita inscriere din partea domnilor consilier pentru
organizarea vizitei .
dl Havel- consulta daca autoturismul din dotarea primariei Dacia Logan- este
in functiune- daca nu functioneaza trebuie casat,sau donat .
dl Kicsi Matyus [anos- santurile ~idrumurile trebuiesc curatate, .
dl Nagy Emeric Alexandru- curatirea izvorului Bedo-
pentru rezolvarea problemelor enumerate primeste sarcina domnul viceprimar.
Domnul presedinte multumeste pentru participare si invita pe membrii
consiliului local ca impreuna cu primarul si viceprimarul comunei ,sa faca 0

vizita la unele obiective care apartin comunei-cum ar fii
Scoala gimnaziala Fejer Akos Micfalau
Cradinita Torpike
Dispensar medical
Dispensar sanitar veterinar
Caminul cultural,biblioteca
Casa de monta
Saivanul de ovine
Izvorul de apa minerala
Terenul de sport
Cimitir comunal
Izvoare de ape potabila

PRESEDINTEDE SEDINTA.
KicsiMatyusJanos

SECRETAR
Mikola Roza

(
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