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PROCES VERBAL

Intocmit cu ocazia tinerii sedintei ordinara al Consiliullocal Micfalau pe data de
22 .iunie 2018 ora 14,00 la sediul Primariei Micfalau,
Sedinta a fost convocat prin Dispozitia primarului nr 45 din 15.06.2018
Invitatia la sedinta cu materialul intocmit ,a fost inmanat domnilor consilier prin
curier, pe data de 15.06.2018 ,afisat spre consultare pe afisul Primariei,publicat
pe siteul Primariei www.mikoujfalu.ro.
Sedinta incepe la ora 14,00 cu 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. Kicsi Matyus Janos
6. agy Emeric Alexandru
7. Terza Reka Erika
8. Sorban Miklos
9. Szasz Istvan Endre
10. Zsiga Jozsef

Secretarul Primariei face prezenta si constata ca din cei 11 membrii al Consiliul
local sunt prezent 10 membrii- lipseste din :motive obiective (pie cat in
strainatate)

1 . Deak Zsolt



-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.republicata
Dl ILlES Andras Zsolt in calitate de presedinte de sedinta deschide lucrarile
sedintei consults .daca procesul verbal intocmit la sedinta ordinara din luna mai
2018 ,a fost consultat de membrii consiliului local.avand In vedere fiind pus la
dispozitia domnilor consilieri
Vazand ca membrii al consiliului local, au consultat procesul verbal intocmit la
sedinta din luna mai 2018 ,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 mai
2018 .exarninand rezultatul voturilor constata ca ,domnii consilier sunt de acord
cu 10 voturi PENTRU ,0 impotriva,O abtineri.
Domnul presedinte prezinta proiectul ordinei de zii propus spre dezbatere de catre
primar

• Raportul primarului
• Rectificarea bugetului general pe anu12018 al comunei Micfalau
• Aprobarea executarii lucrarilor aferente documentatiei

/I Reabilitare cladire popicarie si vestiare din comuna Micfalau.judetul Covasna"
• Aprobarea documentatiei tehnico-economice ,la faza Docurnentatie de

aAvizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I)pentru obiectivul
"REABILlTARE TERMICA SI SUPRAETAJARE PARTIAL~ CLA.DIRE
CORP "B"A $COLII GIMNAZIALE FEJER AKOS MICFALA.U

• Informare stadiul,elaborare PUG
• Diverse

Dl presedinte ,supune votului proiectul ordinei de zii ,care este aprobat cu 10
voturi PENTRU,O abtineri.O impotriva.

• La primul punct al ordinei de zii este rugat dl primar sa prezinta raportul
sau de activitate.

Dl Demeter Ferenc primarul comunei prezinta consiliului local activitatile care
sau facut In cursul lunii mai 2018 ,problemele cu care s-au confruntat si alte
aspecte importante care vizeza viata comunitatii-,
Dl Havel Sandor - se inscrie la cuvant -in legatura cu lucrarile la Statia de
captare si tratare apa la Kicsiapatak- cand incep lucrarile.dl primar raspunde la
interpelarea facuta.

in legatura cu intabularea titlurilor de proprietate, daca nu este permis
eliberarea de titluri partiale.nu vede ducerea la indeplinirea a contractului,
fiecare proprietar in afara de parcelele stabilite ,au si alte terenuri,care nu
sunt masurate.arata tot dl consilier Havel Sandor.
dl primar are sperante ca se poate realiza si acest lucru, cumva.
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dl Kicsi Csaba- in legatura cu organizarea claca la terenul de sport,este de acord si
va participa, dar putea sa faca , mai multe defrisari.
dl primar - s-a respectat actul de punere in valoare si hotararea adoptata de
consiliullocal.
dl presedinte consulta daca mai sunt si alte obiectiuni la primul punct al ordinei de
zii, nu sunt ,se trece la primul punct al ordinei de zii

• Rectificarea bugetului general pe anul 2018 al comunei Micfalau
La acest punct al ordinei de zii ,primarul prezinta expunerea sa de motive asupra
proiectului de hotarare,pregatiti,raportul de specialitate a fost intocmit de
contabilitate.

dl Sorban Miklos - in caz ca Hotararea data de Tribunalul Covasna ,este
definitiv ,se poate receptiona statia de epurare,

dl primar arata ca ,sunt echipamente care lipsesc.dupa care urmeaza receptia.
In sentinta civil a este stabilit predarea unori echipamente,a carer valoare este
stabilit si urmeaza a fi virat pe contul comunei/.
Conform sentintei civile nr 94/2018 -triunalul Covasna,a dat castig de cauza
comunei Micfalau in calitate de reclamant.fata de paratul SC TEHNOGAZ KFT
PAKS- ca executant , care in prima faza a virat suma de 32000 lei- care urmeaza a
fi aprobat ca venit la bugetullocal-
-se inscrie la cuvant dl Havel Sandor- in discutia sa arata ca ,dl viceprimar la
sedinta anterioara a zis ca firma ZOLDUT SRL- este 0 firma buna, pentru reparatii
de drumuri si dezapezire ,nu a emis nici 0 factura.

cum apare 1100 lei pentru reparatii de drumuri si dezapezire ?
dupa socotelile facute de dl consilier , s-ar fi putut cumpara 1000 tone de
deseuri,pentru reparatii de drumuri comunale,daca primaria cumpara un utilaj
,banii raman in bugetul comunei.
dl Keresztes Attila- vrea sa stie daca toate strazile au fost reparate ?
dl primar .raspunde la intrebare,pozitiv.
dl presedinte consulta daca mai sunt inscrieri la cuvant pe marginea proiectului de
hotarare.nu sunt inscieri la cuvant.solicita raportul de avizare si avizul pentru
legalitate dupa care proiectul de hotarare .cu anexa la proiect este supus votului-
examinand rezultatul votului, constata ca proiectul de hotarare privind
rectificarea bugetului general pe anul2018 al comunei Micfala a fost aprobat cu
8 voturi PENTRU-
1 abtineri din partea dl consilier NAGY EMERIC ALEXANDRU
1 vot IMPOTRIV A din partea domnului consilier HAVEL SANDOR.

• Privind aprobarea executarii lucrarilor aferente documentatiei
/I Reabilitare cladire popicarie si vestiare din comuna Micfalau.judetul Covasna"
Dl primar prezinta expunerea sa de motive asupra proiectului de hotarare.toate
documentatia aferent lucrarii a fost inmanat domnilor consilier ,cu invitatia la
sedinta.
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In cadrul comisiei de specialitate,anexa la proiectul de hotarare a fost analizat .si a
fost intocmit raportul de avizare,asupra proiectului de hotarare.
Inscrieri la cuvant pe marginea acestui punct al ordinei de zii.nu sunt,primind
avizul pentru legalitate,dl presedinte supune votului proiectul de hotarare Privind
aprobarea executarii lucrarilor aferente documentatiei, Reabilitare cladire
popicarie si vestiare din comuna Micfalau,judetul Covasna"
examinand rezultatul voturilor constata ca proiectul de hotarare a fost aprobat cu
10 voturi PENTRU,O abtineri,O impotriva.

• Aprobarea documentatiei tehnico-economice ,la faza Documentatie de
Avizare a Iucrarilor de interventie (D.A.L.I)pentru obiectivul
"REABILITARE TERMICA SI SUPRAETAJARE PARTIALA. CLA.DIRE
CORP liB" A $COLII GIMNAZIALE FEJER AKOS MICFALA.U

Primarul comunei Micfalau.prezinta expunerea sa de motive asupra proiectului de
hotarare.arata cat de necesar este aprobarea acestui propiect de hotarare, pentru
obtinerea fonduri pentru dezvoltarea procesului scolar.
dl Nagy Emeric Alexandru se inscrie la cuvant si explica detailat.cat de important
este lucrarea propusa prin documentatie,daca nu se depune la termen ,nu se obtin
fonduri,solicita acordul consiliului local.
domnii consilier in cadrul comisiei de specialitate ,deja au consultat documentatia
~i au fost de acord,cu documentatia prezentata.
este prezentat raportul de avizare din partea comisiei nr 1 si avizul secretarului.
dl presedinte supune votului proiectul de hotarare cu anexa,
-examinand rezultatul voturilor constata ca proiectul de hotarare pentru aprobarea
documentatiei tehnico-economice ,la faza Documentatie de Avizare a lucrarilor de
interventie (D.A.L.I)pentru obiectivul "REABILITARE TERMICA SI
SUPRAETAIARE PARTIALA. CLA.DIRE CORP liB" A SCaLI I GIMNAZIALE
FEJER AKOS MICFALA.U a fost aprobat cu 10 voturi PENTRU,O abtineri,O
impotriva.

• In continuare domnul primar.arata proiectul PUG care urmeaza a fi
aprobat,prezinta faptul ca procesul de elaborare a PUG-ului a inceput,a
fost adus la cunostinta publica,prin afisare pe panourile de afise din
comuna,publicat pe pagina oficiala a primariei www.mikoujfalu.ro

si in ziarul Observatorul Covasnei.
din partea cetatenilor s-a depus propuneri de 3 cazuri ,care propuneri au
fost inregistrate.

• Diverse
la punctul diverse domnul primar ,aduce la cunostinta consiliului local ca are
intentia cu aprobarea si acordul consiliului local organizarea zilelor comunei( zi de
sarbatoare a comunei) in luna august 2018.
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prezinta un proiect de prograrn.solicitasi alte propuneri in acest sens.
se inscrie la cuvant dl Nagy Erneric Alexandru.exprima rnulturnirea
.pentru sprijinul acordat Scolii girnnaziala Fejer Akos.si banii de naveta
aprobat cadrelor didactice.

Dl presedinte consulta.daca rnai sunt inscrieri la cuvant sau problerne de
discutat,nu sunt,rnulturneste pentru participare si declara sedinta inchisa.

Micfalau la 22 iunie 2018

Secretar
Mikola Roza

3 exp: se d~fuzeazii astfel ;
1 exp la dosar sediniii
1 exp la lnstiiutia Prefectului Jud Covasna
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