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IUDETUT COVASNA

CQNSILIUL LOCAL AL COMUNEI BIXAD

^ PROCES-VERBAL
Incheiat cu ocazia lucririlor qedin(ei ordinare a Consiliului Local al Comunei Bixad, din

data de 18 MAI2020 ora 15:00

Convocarea Consiliului Local al Comr-rnei Bixad in geclinld ordinard pentm astdzi,
18 mai 2020, ora 15:00 s-a fdcut in conformitate cu preveclerile art. 133 alin. (1) gi art. 134
alin' (1) lit. a) alin. (2) gi (3) din Orclonanta cle lJrger-r1a a Guvernului nr. STlZ079 privincl
Codul administrativ, cr-r modifichrile gi completdrile nlterioare, ?r-r baza Dispozi!iei
Primarului Comnnei Bixad nr. 43 cljx 11 nai 2020, consilierii locali fiind invita[i prin
adresa nr. 7012 I 1L.05.2020.

AvAnd in vedere contextual actual, cAncl limitarea gi diminuarea rispAndirii
coronavirusului SAARS-COV2 reprezint5 o urgentd de sdndtate publicd pentru cetafeni,
prectlm si pentru autoritd!i, necesitatea prevenirii rdspAndirii infecliilor respiratorii
(Covid-19), la nivelttl Consiliului Local al comunei Bixacl s-a luat decizia ca seclintele
consiliului local sd fie linute prin interrnediul mijloacelor electronice,gi a.urne pri.
aplicalia Facebook messenger evitAnd astfel contactul clirect intre persoane.

Proiectul ordinii de zi al gedinlei a fost adus la cunogtinld publicd prin afigare Ia
panoul de afigaj din comuna Bixacl, publicat pe site-ul institutiei www.btrl<szad.ro si pus la
dispozilia consilierilor locali prin mijloace electronice, in grupul cle Facebook, respectiv pe
adresele de e-mail ale acestora.

Preqedintele de qedin(i doamna Bo6r Roz6lia: Constat ci sunt ildeplilite
condi[iile cerute de lege pentru convocarea consiliului, qeclinla este legal constituit.l, fiincl
prezen[i 11 consilieri, Dl primar?

Bdcs M6rton Csaba: Dna. consilier sunt prezen(i 1L cor-rsilieri locali clin cei 11 ip
Iunclie, nu lipsegte nimeni.

Bo6r Rozdlia: Drept urmare declar deschise rucririle gedinfei
Comunei Bixad. La lucrdrile gedinlei noastre, dir-r partea Instituliei .

Covasna nu participd nimeni.
La lucrdrile gedinlei de astizi participd

DeAk M6nika.
de drept primarul si contabila primdriei -

Primarul Comltnei Bixad, B6cs M6rton Csaba, prezintd. Procesul-verbal al qeclinlei
ordinare din data de 29 aprilie 2020, care a fost fdcut public prin afigare la avizierul aflat la
sediul Primiriei Comunei Bixad, preclrm gi pe site-ul institufiei www.buks zad..ro pentlr a
putea fi studiat in vederea formul5rii eventualelor contestalii la conlinutr-rl aceshlia,

vd consult, dacd aveli obieclii la confinutul procesului-verbal?
Nefiind, supun la vot procesul-verbal al gedinlei menlionat mai inainte.
Cine este pentru?- 11 voturi
Cine este contra? -
Daci se ab[ine cineva? -

Consiliului Local al
Prefecfului jr-rdefului



Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al gedinlei ordinare din data
de 29 aprllie 2020.

Stimali consilieri,
AUi primit proiectul ordinii de zi, preflrm gi materialele gedinlei de astdzi.
Astfel in proiectul ordinii de zi avem inscrise urmdtoarele probleme:

Proiectul de hotirAre cu privire la rectificarea bugetului general consolidat al
comunei Bixad pe anul2020
Proiectul de hotlrAre cu privire la modificarea HCL nr.1212020 privind aprobarea
Regulamentului privind organizarea si desfHsurarea activitSfli operatorilor
economici in Comuna Bixad
Proiectul de hotdrAre cu privire la modificarea HCL nr. 1.312020 privind aprobarea
Regulamentului privind organizarea $i functionarea terenului de sport
multifuncqional din Comuna Bixad
Proiectul de hotdrAre cu privire la aprobarea Strategiei privind starea economicd,
sociald si de mediu a comllnei Bixad
Proiectul de hotirAre cu privire la aprobarea modelului de contract de prestiri
servicii avAnd ca obiect recoltarea exemplarelor din speciile de faund sdlbaticd, a
pisicilor gi a cAinilor hoinari intrate in intravilanul comunei Bixad, judepl Covasna
Proiectul de hotdrAre cu privire la aprobarea contului de ir:rcheiere a exercitiului
bugetar al comunei Bixad pentru anu12019.

Vd consult daci aveli observafii la proiectul ordinii de zl?

Bo6r Rozilia: Supun aprobdrii proiectul ordinii de zi algedintei de astizi.
Cine este pentru? 11 voturi.
Cine este contra? -

cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a qedinlei de astdzi.

8o6r RozAlia: inainte de a intra in dezbaterea ordinii d,e zi, doresc sd fac cAteva
precizdri, gi anume:

Potrivit art. 228 din Ordonanla de Urgenld a Guvernului nr. 571201.9 privincl Codul
administrative, cu modificdrile si completirile ulterioare, nu pot lua parte la deliberarea gi
adoptarea hot6rArilor consilierii care au un interes personal in problema supusd dezbaterii.
Dacd sunt asemenea sifr-ralii, consilierii sunt obligali sd anunle la inceputr-rl gedinlei
consiliuliul local, interesul personal pe care-I au in problema respectivi.

JinAnd cont cd proiectele de hotdrAre inscrise pe orclinea de zi au fost analizate gi
dezbdtute in gedin(ele comisiilor de specialitate, vin cu propunerea ca acestea, precum gi
referatele de aprobare care au condus la promovarea proiectului de hotdrAre sd nu mai fre
prezentate, ttrrnAnd sd fie prezentate doar rapoartele comisiilor cle specialitate, respectiv
rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Bixad.
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Supun votului deschis propunerea de mai inainte.
Cine este pentru? 11 voturi.
Cine este contra? -

Cu unanimitate de votr"rri a fost aprobati propunerea.
Se intrd in dezbaterea ordinii de zi.

L,La putctul unu al otdinii de zi avern cuprins Proiectul de hotdrAre cu privire rectificarea
bugetului general consolidat al comunei Bixad pe anul2020.
Rog domnul pregedinte al Comisiei economico-financiar5, agriculturd,' amenajarea
teritoriului gi urbanism, sf, prezinte Raportul de avizare, iar primarul sd prezinte Raportul
Compaitimentului financiar.

Dl. Primar B6cs M6rton Csaba prezint[ detaliat proiectul de hotdrAre.
Secretarul comisiei de specialitate prezintX avizul favorabil.

Bo6r Roz6lia: Mulfumesc. Vd consuit daca mai ave[i gi alte intrebdri, observafii?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotdrAre,
Cine este pentru? 11 voturi
Cine este contra? -.
in urma supunerii la vot cu 11 voturi pentru, se aprobi hotirirea, conform proiectului de
hotdrAre.

2. La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hot[rAre cu privire
modificarea HCL nr. 1212020 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si
desfdsurarea activitdtii operatorilor economici i::r Comuna Bixad.
Rog domnul pregedinte al Comisiei economico-financiari, agriculfurS,amenajarea
teritoriului gi urbanism, sd prezinte Raportul de avizare, iar primarul sd prezinte Raportul
viceprimarului.
Dl. Primar Bdcs M6rton Csaba prezintd detaliat proiectul de hotf,rAre.
Secretarul comisiei de specialitate prezintd avizul favorabil.

Bo6r Roz6lia: Mullumesc. Vd consult clacd mai aveli gi alte intrebdri, observalii?
Nu sunt.
Supun Ia vot Proiectul de hotdrAre.
Cine este pentru? 1"1 voturi
Cine este contra? - .

in ur*u supunerii la vot cu 11 voturi pentru se aprobi hotdrirea, conform proiectului de
hotdrAre.

3. Ln purchil trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hothrAre cu privire la
modificarea HCL nr. 1312020 privind aprobarea Regulamenftrlui privind organizarea gi
funclionarea terenului de sport multiftiirclional din Comuna Bixad.
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Rog domnul pregedinte al Comisiei economico-financiard, agriculturf,, amenajarea
teritoriului gi urbanisrn, sX prezinte Raportul de avizare, iar primarul si prezinte Raportul
viceprimarului.
Dl. Primar B6cs Marton Csaba prezintx detaliat proiectul cle hotdrare.
secretarul cornisiei de speciaritate prezintd avizul favorabil.

8o6r Rozillia: Mulgumesc. Vd consult clacd
Nu sunt.

Supr-rn la vot Proiectul de hotirAre.
Cine este pentru? 11 votur-i

ave(i gi alte intrebdri, observa[ii?

Cine este contra? - .

in ttrma supunerii la vot cu 11 voturi pentru se aprobi hotirArea, conform proiectului cle
hotdrAre.

4' La punctul patnt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotdrAre la aprobarea
strategiei privind starea economicx, sociald si de mediu a comunei Bixad.
Rog domnul pregedinfii Comisiei economico-financiar[, agriculturd, amenajareateritoriului 9i urbanism, gi Comisiei cle activitdfi social-culturale, culte,
invdfdmAnt,sxndtate, familie qi protecfia copilului, Comisiei jr,rridicd gi cle disciplind,
rnuncd gi proteclie sociald, proteclia mediului gi turism, sd prezinte Rapoartele de avizare,
iar primarul sd prezinte Raportul Viceprimarului.
Dl. Primar B6cs M6rton Csaba prezint[ detaliat proiectul de hotdrare.
secretarul comisiei de specialitate prezintd avizul favorabil.

Bo6r Rozflia: Mullumesc. Vd consult daci mai aveli gi alte intreblri, observatii?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hot[rAre.
Cine este pentru? 11 voturi
Cine este contra? -
in u'mu supunerii la vot ctt 11 voturi pentru, se aprobi hotirArea, conform proiectului de
hotdrAre.

5' La purctul cinci al ordhdi de zi avem cuprins Proiectul de hotdrAre cu privire la
aprobarea modelului de contract de prestdri servicii avAnd ca obiect recoltarea
exemplarelor din speciile de faund s[lbatic5, a pisicilor gi a cAinilor hoinari intrate i.
intravilanul comunei Bixad, judetul Covasna.
Rog domnul pregedinte al Comisiei juriclice gi de disciplin4 muncx gi proteclie sociald,
protecfia mediului gi turism, s[ prezinte Raportul d.e avizare, iar primarul sd prezi,te
Raportul Viceprimarului.
Dl. Primar B6cs Mdrton Csaba prezintd detaliat proiectul de hotdrare.
secretarul comisiei de speciaritate prezin t6 avizulfavorabil.

8o6r Rozilia: Mulgumesc. Vd consult dacd mai avefi gi alte intrebdri, observatii?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotdrAre.
Cine este pentru? 11 voturi
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Cine este contra? -
ln urma supunerii la vot cu 11
hotdrAre.

voturi pentru, se aprobi hotirArea, conform proiectului cle

6' La pwrctul gase al otdinii de zi avem cuprins Proiectul de hotdrAre cu privire la
aprobarea contului de incheiere a exerciliului btigetar al comunei Bixad pentru anul2019.
Rog domnul pregedinte al Comisiei economico-financiard,agriculturd,amenajarea
teritoriului gi urbanism, sd prezinte Raportul de avizare, iar primarul sd prezinte Raportul
Compartimentului financiar.
Dl' Primar B6cs M6rton Csaba prezintr detaliat proiectul cle hotirare.
secretarul comisiei de speciaritate prezintd avizur favorabil.

Bo6r Roz6lia: Mulfumesc' Vd consult dacd mai avefi gi alte intrebdri, observafii?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotdrAre.
Cine este pentru? 11 vottrri
Cine este contra? -
?n urmu supunerii la vot cu 11 voturi pentru, se aprobi hotdrArea, conform proiectului dehotdrAre.

Bo6r Rozdlia:
Stimati consilieri.

, - .,ot dezbdtut gi am hotdrAt in problemele inscrise pe ordinea de zi, deciinchid
rucrarrle gedmfei.

Vi mulfumesc pentru participare

PRE$EDINTE DE $EDINTA
8o6r Roz6lia

PRIMAR

BACS MARToN CSABA


