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ROMANIA
JUDETUL COV ASNA
COMUNA MICFALAU

CONSILIUL LOCAL
Nr .944din 22.iunie 2016

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 22 iunie 2016 la sedinta de constituire al Consiliullocal Micfalau.Iudetul
Covasna.

Sedinta este deschisa de dl Mitroi Sergiu consilier juridic ,din cadrul Institutiei
PrefcctuluiTudctului Covasna,dupa ce saluta pe invitatii la sedinta prezinta Ordinul
Prefectului nr 165 din 17.06.2016privind convocarea consilierilor locali In sedinta de
constutire al Consiliului local Micfalau,
Fiind prezenti toti cei 11 consilieri carora a fost repartizat mandat 9i primarul ales in
urma alegerilor locale din 5 iunie 2016.sedinta este declarata ea fiind legal constituita,
In conformitate cu prevederile Legii 215/2001,republicata,gedinta de constituire este
condusa de cei mai in varsta consilier,asistat de 2 dintre cei mai tineri .in persoana d/lui
Kicsi Matyus Janos iar cei mai tineri sunt domnii Szasz Istvan Endre si Keresztes Attila.

DI Kicsi Matyus Janos .presedintele de varsta ,preia conducerea sedintei 9i propune 0

pauza pentru constituirea grupurilor de consilieri
Dupa constituirea grupului de consilieri- al UDMR -ului format din 9 consilier asociat
al PCM-MPP format din 2 consilieri,se alege liderul ,este propus ea lider domnul Nagy
Emeric Alexandru ,acceptat in unanimitate.
Pe timpul pauzei secretarul prezinta presedintelui de varsta si asistentilor acestuia
dosarele consilierilor declarati alesi si pe cele ale supleantilor asa cum au fost primite de

'--" la Biroul Circumscriptiei electorale nr 3l.
La reluarea lucrarilor consilierii alesi la solicitarea presedintelui de varsta alege comisia
de validare- secretarul propune ca comisia sa fie format din 3 membrii.
Se supune la vot numarul de 3'9i se aproba in unanimitate.
In continua re se fac propuneri nominale.Pentru comisia de validare sunt propusi
urmatorii membrii dornnul Szasz Istvan Endre si Keresztes Attila ,precum domnul
Kicsi Matyus [anos,
Se supune la vot fiecare propunere pentru comisia de valid are .examinand rezultatul
voturilor se constata ca componenta comisiei de valid are este aprobat In unanimitate
de voturi cu 11 voturi pentru.
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Secretarul comunei prezinta Hotararea nr 22 din 22.06.2016 privind alegerea comisiei
de validare a mandatelor consilierilor din Consiliullocal al comunei Micfalau,

Dupa alegerea comisiei de valid are presedintele dispune 0 noua pauza in timpul careia
Comisia de validare a mandatelor i9i alege din randul membrilor sai un presedinte si
un secretar prin vot deschis.
Presedintele comisiei de valid are ales este dl Kicsi Matyus [anos ,secretarul comisiei
Keresztes Attila.
Comisia constituita examineaza legalitatea alegerii consilierilor si intocmeste un proces
verbal al sedintei acestei comisii.
Dupa reluarea lucrarile sedintei ,procesul verbal al comisiei de valid are din care rezulta
,ca in urma analizei legalitatii celor 11 mandate de consilieri in Consiliul Local al
comunei Micfalau.comisia a constatat ca au fost respectate dispozitiile legale, a fost
prezentat de secretarul comisiei dl Keresztes Attila.
S-a constatat ca din partea organizatiilor politice au fost depuse certificate prin care se
certifica ca fiecare consilier ales face parte din organizatie a carui lista a fost
ales.urmeaza valid area mandatelor consilierilor local in ordinea alfabetica dupa cum
urmeaza
l.Deak Zsolt - votat in unanimitate
2.Havel Sandor- votat in unanimitate
3. Ilies Andras-Zsolt - votat in unanimitate
4 .Keresztes Attila- votat in unanimitate
5. Kicsi Csaba -votat in unanimtate
6.KicsiMatyus [anos- votat in unanimitate
7.Nagy Emeric Alexandru - votat in unanimitate
S.sorban Miklos - votat in unanimitate
9.Szasz Istvan Endre - votat in unanimitate
10. Terza Reka Erika - votat ill unanimitate
11. Zsiga [ozsef - votat in unanimitate
Avand in vedere ca fiecare domni consilier a fost valid at in unanimitate de voturi,
Secretarul Primariei prezinta Hotararea nr 23 din 22 iunie 2016 privind consemnarea
rezultatului validarii mandatelor de consilieri din Consiliul local al comunei
Micfalau,

Dupa valid area mandatelor top consilierii prezenti la sedinta depun juramantul in fata
Consiliului local.
Fiind pregatit atat Constitutia Rornaniei cat si Biblia - secretarul Primariei citeste
[uramantul dupa ce in ordinea alfabetica fiecare domni consilier se prezinta la masa
pregatit ill acest sens 9i pe mana pe Constitutie si Biblie rostesc cuvantul [Uk.dupa care
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semneaza [uramantul in 2 exemplare - din care unul se inmaneaza consilierului iar
celalalt ramane la dosar.juramantul se semneaza de presedintele de varsta,
Dupa depunerea juramantului de fiecare domni consilier secretarul Primariei prezinta
Hotararea nr 24 din 22 iunie 2016 privind declararea Consiliului local al comunei
Micfalau ea legal constituit.
Dupa declararea consiliului local ea legal constituit se procedeaza la alegerea
presedintelui de sedinta.pe durata de 3luni prin vot deschis.
DI Havel Sandor propune ca pentru conducerea sedintelor consiliului local pe durata
de 3luni ,sa ramana domnul Kicsi Matyus Janos.
Supus votului propunerea facuta ,pentru alegerea domnului Kicsi Matyus [anos ea
presedinte de sedinta a fost aprobat in unanimitate de voturi.
Hotararea nr 25 din 22 iunie 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta a fost
prezentat de secretarul Primariei.
In continuare dl consilier juridic Mitroi Sergiu prezinta Incheierea din sedinta din
camera de consiliu din 21.06.2016 al [udecatoriei Sf Gheorghe privind valid area
mandatului domnului Demeter Ferenc de pe lista UDMR pentru ocuparea functiei de
primar al comunei Micfalau,
Este invitat domnul Demeter Ferenc sa depuna [urarnantul /dl Demeter Ferenc depuna
juramantul purtand esarfa.
Dupa depunerea juramantului de catre primarul comunei Micfalau dl Demeter Ferenc
presedintele de sedinta prezinta proiectul ordinei de zii propus pentru prima sedinta al
consiliului local.

1. Alegerea viceprimarului
2. Constituirea comisiilor de specialitate

Supus votului proiectul ordinei de zii ,este aprobat in unanimitate de catre membrii
consiliului local prezent la sedinta,
La solicitarea presedintelui de sedinta fac propuneri pentru ocuparea functiei de
viceprimar.
DI Nagy Emeric Alexandru propune pe domnul Deak Zsolt pentru ocuparea functiei
de viceprimar.
Dl Kicsi Matyus [anos propune pe dl Ilies Andras Zsolt.
Domnul Deak Zsolt accepta candidatura,pe parcurs sunt pregatite buletinele de vot .Dl
consilier juridic Mitroi Sergiu prezinta procedurile de vot.
Este supus votului procedura de vot prin taierea numelui candidatului,Keresztes Attila
se abtine,
DI Ilies Andras Zsolt renunta la candidatura.
Domnii consilieri in ordinea alfabetica trec in camera alaturata pentru expimarea
votului secret.
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Dupa exprimarea voturilor,comisia de valid are trece la numerotarea voturilor
<:» exprimate, secretarul comisiei prezinta rezultatul voturilor consemnat in procesul

verbal al comisiei de validare.
Domnul DEAK ZSOLT a primit 8 voturi DA, 2 voturi Hies Andras Zsolt si 1 vot O.
Constatand ca din cei 11 voturi exprimate secret dl Deak Zsolt a primit 8 voturi
PENTRU in unanimitate a fost ales viceprimar al comunei Micfalau.
Secretara primariei prezinta Hotararea nr 26 din 22 iunie 2016 privind alegerea
presedintelui de sedinta
Secretarul primariei in continuare prezinta procedura alegerii comisiilor de specialitate
si domeniile de activitate si numarul membrilor in comisii- tot de aceasta data prezinta
rolul si atributiile comisiilor de specialitate
Se ia 0 scurta pauza pentru consultare si pregatirea propunerilor
Domnul Nagy Emeric Alexandru in urma consultarilor propune constituirea a trei
comisii de specialitate dupa cum urmeaza

-..../ 1 Comisia pentru activitati economico financiare format din 5 membrii
2 Comisia pentru agricultura.amenjarare a teritoriului.urbanism.protectie mediului

~iturism format din 3 membrii
3 Comisia pentru activitati social culturale,culte .munca ~i protectie

sociala.invatamant.sanatate si familie format din 3 membrii
Domnul presedinte supune votului constituirea comsiilor de specialitate astfel propuse
Examinand rezultatul voturilor constata ca membrii consiliului local sunt de acord in
unanimitate de voturi cu constituirea a celor 3 comisii
Urmeaza propuneri nominale pentru membrilor comisiei, dl Havel Sandor propune ca
fara drept de vot in cadrul comisiilor sa participa si alti membrii din alte comisii
Domnul consilier juridic precizeaza ca indemnizatia de sedinta numai pentru 0 singura
comisie se plateste
Este prezentat propunerea pentru comisiile de specialitate
l.Comisia pentru activitati economico-financiare

• Havel Sandor
• Szasz Istvan Endre
• Keresztes Attila
• Terza Reka Erika
• Sorban Miklos

Participa la lucrarile comisiei fara drept de vot dl Nagy Emeric Alaxendru si Kicsi
Csaba
2.Comisia pentru agriculture ,amenajarea teritoriului,urbanism si protectia
mediului, turism

• Deak Zsolt
• Kicsi Csaba
• Szasz Istvan Endre
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Participa la lucrarile sedintei fara drept de vot dl Sorban Miklos
3.Comisia pentru activitati social culturale.munca si protectia sociala.invatamant
.sanatate si familie,culte

• Nagy Emeric Alexandru
• Ilies Andras Zsolt
• KJcsiMatyusJanos
• Zsiga Jozsef
• Terza Reka Erika

Componenta nominal a propusa este supus votului de catre presedintele de
sedinta.examinand rezultatul voturilor constata ca membrii consiliului local in
unanimitate de voturi sunt de acord cu propunerile facute.si adoptarea Hotararii in
acest sens.
Secretarul Primariei prezinta Hotararea privind organizarea Comisiilor de
specialitate ale Consiliului local al comunei Micfalau,
DI presedinte de sedinta constata ca sunt epuizate proiectele inscrise pe ordinea de zii ~i
multumeste pentru participarea domnilor consilier la Iucrarile sedintei ~i dl consilier
juridic Mitroi Sergiu doreste 0 colaborare fructuoasa si pasnica pe viitor spre binele
locuitorilor comunei asigura membrii consiliui local de sustine re din partea Prefecturii.
Domnul primar se inscrie la cuvant .multumeste pentru participare la aceasta
investitura si pentru increderea acordata .asigura consiliullocal ca va face tot posibilul
pentru comuna si spre binele locuitorilor.Dl Lukacs Dionisie din partea Poltiei locale
saluta pe primarul ales si membrii consiliului local, asigurand 0 colaborare buna intre
institutiile statului.

Micfalau la 22 iunie 2016

PRESEDINTE
KICSI MATYUS JA

~~

SECRETAR
Mikola Roza
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