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JUDETUL COVASNA

CONSILIUL IOCAI AL COMUNEI BIXAD

PROCES-VERBAI
incheiat cu ocazia lucririlor gedinfei ordinare a Consiliului l-ocal al Comunei Bixad, din

data de 05 NOIEMBRIE 2020 ora 15:00

Convocarea Consiliului Local al Comunei Bixad in gedin![ ordinarH pentru astdzi,

05 noiembrie 2020, ora 15:00 s-a fdcut in conformitate cu prevederile art. 1,33 alin. (1) gi art.

L34 alin. (1) lit. a) alin. (2) Ei (3) din Ordonanla de Urgenlh a Guvemului nr. 5712019

privind Codul administratiu cu modific[rile gi completHrile ulterioare, inbaza Dispoziliei
Primarului Comunei Bixad nr.94 din 28 octombrie 2020, consilierii locali fiind invitali prin
adresa nr. 2130 I 28.10.2020.

AvAnd i:r vedere contextul actual, cAnd limitarea gi diminuarea rHspAndirii

coronavirusului SAARS-COV2 reprezintl o urgenlH de sdndtate public[ pentru cet[[eni,

precum gi pentru autoritdfi necesitatea prevenirii rdspAndirii infec]iilor respiratorii
(Covid-19), la nivelul Consiliului Local al comunei Bixad, gedinfa va avea loc in sala de

gedinlH respectAnd mHsurile de prevenire a rHspAndirii virusului COVID-19 impuse, 9i
anume purtarea mHgtilor de protecfie gi a respectdrii distanfei sociale de 2 m fiind
obligatorie pentru toli participanlii la gedint[.

Proiectul ordinii de zi al gedinlei a fost adus la cunogtinfd publici prin afigare la

panoul de afigaj din comuna Bixad, publicat pe site-ul instituliei www.hqkgza4.ro gi pus la

dispozilia consilierilor locali inclusiv prin mijloace electronicg i:r grupul de Facebook,

respectiv pe adresele de e-mail ale acestora, comunicate in prealabil.

La gedinll sunt prezen[i primarul comunei Bixad dI. B6cs M6rton-Csaba, consilierul

personal aI primarului dra. Olariu Esmeralda-Bernadette gi consilierii locali alegi, validali
gi care au depus jurdmAntul i:r cadrul gedinlei de constituire din data de 23 octornbrie2020

consemnat in p ro ce sul-verb aI nr . 211L I 23.LQ.2020.

Primarul comunei Bixad dl. B6cs Mirton Csaba constati sunt prezenli 11 consilieri

locali din cei 11 in funcfie, astfel nu lipseqte nimeni.
Bics Mdrton Csaba: Drept urmare declar deschise lucririle gedinlei Consiliului

Local al Comunei Bixad. La lucrHrile gedintrei noastre, din partea Instituliei Prefectului
judefului Covasna nu participH nimeni.

Primarul Comunei Bixad, B6cs M6rton Csaba, prezintd, Procesul-verbal al gedinfei

ordinare din data de 23 octombrie 2020, care a fost fHcut public prin afigare la avizierul

aflat la sediul PrimXriei Comunei Bixad, precum gi pe site-ul institu[iei www.bukqzAd.ro .

Vi consult, dacd aveli obieclii la conlinutul procesului-verbal?

Nefiind, supun la vot procesul-verbal algedinlei menlionat maiinainte.
Cine este pentru?- LL voturi
Cine este contra? -

DacH se abline cineva? -
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Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al gedinlei de constituire din
data de 23 octombrie}}2}.

tnainte de a prezenta ordinul de ziat gedinlei de astdzi aq dori sH vH prezint Ordinul
Instituliei Prefectului judeful Covasna nr.259126.10.2020 cu privire la constatarea ca legal
constituit a Consiliului Local al comunei Bixad, judepl Covasna, pe care Ie-ali primit gi in
formd fizic6.

Stimafi consilieri,
Ali primit proiectul ordinii de zi, precum qi materialele gedingei de astizi.
Astfelin proiectul ordinii de zi aveminscrise urmHtoarele probleme:
L. Alegerea Pregedintelui de gedinli
2. Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Bixad,

judepl Covasna
3. Alegerea Viceprimarului comunei Bixad, judepl Covasna

VH consult dacd aveli observalii la proiectul ordinii de zi?

Bdcs Mirton Csaba: Supun aprobirii proiectul ordinii d,e z! algedintei de astlzi
Cine este pentru? LL voturi.
Cine este contra? -

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a gedinlei de astdzi.

Bdcs Mirton Csaba: inainte de a intra tn dezbaterea ordinii de zi, doresc sd fac

cAteva precizdri, gi anume:
Potrivit aft.228 din Ordonanfa de Urgen![ a Guvemului nr. 5712019 privind Codul

administrative, cu modificHrile gi completdrile ulterioare, nu pot lua parte la deliberarea gi

adoptarea hot5rArilor consilierii care au un interes personal i:r problema supusd dezbaterii.
DacI sunt asemenea situafii, consilierii strnt obligafi sH anunle Ia inceputul gedinfei
consiliuliul IocaI, interesul personal pe care-l au in problema respectivd.

Se intr5 in dezbaterea ordinii de zi.

1",La punctul unu al ordinii d.e zi avem cuprins Alegerea pregedintelui de gedinli.
DI. Consilier local Pir6mpel Istv6n propune alegerea pregedintelui de gedinld pe o
perioadH de 3luni pe doamna Ajgel Agnes.
B6cs Mdrton Csaba: Suptrn la vot propunerea domnului consilier local Pir6mpel Istvdn.

Cine este pentru? 1,0 voturi
Cine este contra? - dna. Ajgel Agrlu" - se abline.

in urma supunerii la vot cu 10 voturi pentru, gi un vot contra- de ablinere se

aprobi alegerea doamnei Ajgel Agnes ca pregedinte de gedinfH pe o perioadH de 3luni.
S-a consemnat qi s-a prezentat HotirArea nr. 5612020 privind alegerea

pregedintelui de gedinfi.
dt. Primar Bdcs M6rton Csaba o invitd pe consilierul local doamna Ajgel Ag.,"s - ca in
conformitate cu prevederile art. 123 din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ,
cu modificHrile gi completdrile ulterioare sd exercite atribuliile de pregedinte de gedin[X.
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Dna. Ajgel Agnes preia conducerea lucrdrii gedinlei gi prezintd:

2, La prmctul doi al ordinii de zi avem cuprins tn conformitate cu prevederil e art, 124
din O.U.G. m.5712019 privind Codut administrativ, cu modificHrile qi complet;rile
ulterioare proiectul de hotlrAre cu privire Ia organizarea comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local al comunei Bixad, judelul Covasna. Se propune organizarea a 3 comisii
de specialitate in urmdtoarele domenii :

- L. Comisia economico-financiari, agriculturH, amenajarea teritoriului gi urbanism -
5 membrii; "

- 2. Comisia socio-cultural5, culte, inv6f5mAnt, sHnHtate, familie gi proteclia copiilor -
3 membrii;

- 3. Comisia juridici gi de disciplind, muncH gi proteclie social[, protec]ia mediului gi
turism -3 membrii.

Comsiile de specialitate igi aleg cAte un pregedinte qi cAte un secretar, care igi va
desfdgura activitatea fur conformitate cu prevederil e art. 126 din O.U.G . nr, S7l2O19 privind
Codul administrativ, cu modificdrite gi completdrile ulterioare.

Supun la vot propunerea prezentatd mai sus.

Cine este pentru? LL voturi
Cine este contra? -.
in urma supunerii la vot cu LL voturi pentru se aprobi hotirirea.
S-a consemnat gi s-a prezentat HotirArea w. 5712020 privind organizarea comisiilor

de specialitate ale consiliului Local al comunei Bixad, judeful covasna.

S,La punctul trei al orilinii ile zi avem cuprins alegerea viceprimarului comunei
Bixad, judeful Covasna. Alegerea viceprimarului, s-a f6cut pe baza propunerilor din
partea consilierilor. Potrivit prevederilor art. L52 alin. (2) viceprimarul este ales, prin vot
secret, cu majoritate absolut5, din r6ndul membrilor consilului local, Ia propunerea
primarului sau a consilierilor locali.

fn acest sens, s-a f6cut propunerea de candidat la funcfia de viceprimar, care s-a
trecut pe buletinul de vot.

S-a fdcut o Propunere domnul Pirdmpel Istvdn propune pe dI. Stekbauer Gyorgy.
Candidatul a fost trtrebat gi a acceptat propunerea de candidaturx.
Exercitarea votului s-a fXcut intr-o cabini special amenajatH.
AvAnd in vedere ci postul de secretar general al comunei este vacantH pregedintele

de gedinld procedeazH la deschiderea urnei in fafa asistenfei pronunfd rezultatul din
fiecare buletin de vot. Cu ocazia numlrdrii vofurilor rezultatul este consemnat intr-un
proces verbal.

in urma voturilor exprimate rezultH cX:

- dl. Stekbauer Gydrgy a obfinut 44 vot ni,,perttrrl,,
in baza voturilor exprimate,cu votul maloritalt absolute, domnul consilier local
Stekbauer Gyorgy a fost ales tr funcfia de viceprimar al comunei Bixad, dupH care s-a
prezentat HotirArea nr, 5812020 privind alegerea viceprimarului comunei Bixad
judeful Covasna.
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Nefiind alte probleme inscrise in ordinea de zi a gedinfel pregedintele gedinlei

mulpmegte tuturor pentru participare qi pentru contribufia adus[ la buna desfHgurare a

lucrHrilor gedintei consiliului qi declard gedinla inchisd.

Secreta( general al comunei

POST VACANT

tntocmit
Consilier
Olariu Esmeralda Bemadette

Pregedinte de gedinli

Ajgel Agnes
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