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IUDETUT COVASNA

CONSILIUL LOCAT AL COMUNEI BIXAD

PROCES.VERBAL
incheiat cu ocazia lucririlor gedinfei ordinare a Consiliului Locat al Comunei Bixad, din

data de 13 februarie 2020 ora L5, oo

Convocarea Consiliului Local al Comunei Bixad ftr gedinlH ordinard pentru astdzr,

1? 
fe!ruarie 2020, ora L5:00 s-a fHcut in conformitate cu prevederile art. 133 alin.(1) gi art.

134 alin. (1) lit. a) alin. (2) qi (3) din ordonanla de UrgenlH a Guvemului nr. s7/2019privind Codul administrativ cu modific[rile gi completHrile ulterioare, inbazaDispoziliei
Primarului Comunei Bixad nr. 8 din 06 februarie zo2o, consilierii locali fiind invitali pii.,
adresa nr, 29 4 I 06.02,2020.

Proiectul ordinii de zi al gedinfei a fost adus
panoul de afigaj din comuna Bixad.

la cunogtinlH publici prin afigare Ia

Pregedintele de gedinfi domnul Bdcs Ervin: Constat cH sunt indeplinite condigiile
cerute de lege pentru convocarea consiliului, gedinfa este legal constituita, fiind prezenli
L1. consilieri, Dl primar?

B6cs Miirton Csaba: Dl. consilier sunt
funcfie, nu lipseqte nimeni.

prezenfi 11 consilieri locali din cei 1j. in

Bics Ervin: Drept urmare declar deschise lucririle gedinfei Consiliului Local al
Comunei Bixad. La lucrdrile gedinfei noastre, din partea Institufiei prefectului judelului
Covasna nu particip[ nimeni.

La lucr[rile gedinlei de astdzi particip5 de drept primarul, contabila primdriei -Dedk M6nika gi P6ter Agnes Zsuzsaconsilier ir:r cadrul -ompartimentului 
agricol.

Primarul Comunei Bixad, Bacs Marton Csaba, prezintd Procesul-verbal al gedinlei
ordinare din data de 23 ianuarie 2020, care a fost fdcut public prin afigare Ia avizierul aflatIa sediul Prim5riei Comunei Bixad pentru a putea fi studiat i:r vederea formuldrii
eventualelor contestafii la conlinutul acestuia.

vd consult, dac[ aveli obiec[ii ra confinutul procesurui-verbar?
Nefiind, suPun la vot procesul-verbal al gedinlei menfionat mai inainte.
Cine este pentru?- 1"1 voturi
Cine este contra? -
Dacd se abline cineva? _

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al qedinfei ordinare din data
de 23 ianuarie 2020.

Stimali consilieri,
A[i primit proiectul ordinii d,e zi, precum gi materialele gedinfei de ast[zi.
Astfel i:r proiectul ordinii de zi avem inscrise urmdtoarele probleme:
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Proiectul de hotHrAre cu privire la aprobarea bugetului general consolidat al
comunei Bixad pe anul2020
Proiectul de hotHrAre cu privire la aprobarea modului de intocmire si linere a
registrului agricol

vd consult dacd avefi observafii la proiectul ordinii de zi?

Bdcs Ervin: Supun aprobirii proiectul ordinii de zi algedintei de ast6z1
Cine este pentru? LL voturi.
Cine este contra? -
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea d,e zi agedinlei de astdzi.

Bics Ervin: lnainte de a intra in dezbaterea ordini i de zi, doresc sd fac cAteva
precizdri, gi anume:

Potrivit art,228 din Ordonanfa de Urgenfd a Guvemului nr. S7l2O1g privind Codul
administrative, cu modificdrile gi completdrile ulterioarg nu pot lua parte Ia deliberarea gi
adoptarea hot6rArilor consilierii care au un interes personal inproblema supus6 dezbaterii.
Dacd sunt asemenea situafii, consilierii sunt obligafi sd anunle Ia inceputul gedinfei
consiliuliul locaf interesul personal pe care-l au in problema respectiv5.

Tinand cont cH proiectele de hotdrAre inscrise pe ordinea de zi au fost analizate gi
dezbdtute in gedinlele comisiilor de specialitate, vin cu propunerea ca acestea precum gi
referatele de aprobare care au condus la promovarea proiecfului de hotdrAre s6 nu mai fie
prezentate, urmAnd si fie prezentate doar rapoartele comisiilor de specialitate, respectiv
rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitite al
Primarului Comunei Bixad.

Supun votului deschis propunerea de mai inainte.
Cine este pentru? LL voturi
Cine este contra? -
Cu unanimitate de voturi a fost aprobatH propunerea.
Se intrH in dezbaterea ordinii de zi.

L, La punctul una al ordinii ile zi avem cuprins Proiechil de hot5rAre cu privire la
aprobarea bugefului general consolidat al comunei Bixad pe anul2020.

Rog domnul preqedinlii Comisiei economico-financiard, agriculfurd, amenajarea
teritoriului gi urbanism, Comisiei de activitdli social-culturale, culte, invHldm6nt,s6ndtate,
familie gi protecfia copilului, Comisiei juridici gi de disciplinl, munci gi protecfie sociald,
proteclia mediului gi turism, sH prezinte Rapoartele de avizare, iar primarul sd prezinte
RaportuI Compartimentului financiar-contabil.

Dl' Primar B6cs M6rton Csaba prezintd detaliat proiectul de hotdrAre cu privire la
aprobarea bugetului general consolidat al comunei nixad pe anul2020.

secretarul comisiei de specialitate prezin td awzulfavorabil.

Bdcs Ervin: Mulfumesc. Vi consult dacd mai aveli gi alte i:rtrebdri, observafii?
Nu sunt.

1.
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Supun la vot Proiectul de hotdrAre.
Cine este pentru? 10 vohlri
Cnre este contra? - 1 vot de ablinere - di. Gydngyosi Jozsef .

in urma supunerii la vot cu L0 voturi pentru gi un vot impotriva, se aprobi
hotir6rea, conform proiectului de hotdrAre.

2. La pwrctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotdrAre cu privire la
aprobarea modului de intocmire si linere a registrului agricol.
Rog domnul pregedinte al Comisia economico-financiard, agriculturi, amenajarea

teritoriului gi urbanism., sf, prezinte Raportul de avizare, iar primarul sd prezinte RaportuI
CompartimentuIui agricol.

DI. Primar BAcs M6rton Csaba prezintd detaliat proiectul de hotdrAre cu privire la
aprobarea modului de intocmire si finere a registrului agricol.

Secretarul comisiei de specialitate prezint[ avizul favorabil.

Bics Ervin: Mulfumesc. Vd consult daci mai aveli gi alte intrebdri, observafii?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotdrAre.
Cine este pentru? 11 voturi
Cine este contra? -

fn u.ma supunerii la vot cu 11 voturi pentru, se aprobd hotirArea, conform
proiectului de hotXrAre.

Bics Ervin:
Stimati consilieri.
Arn dezbhtut qi am hotdrAt in problemele inscrise pe ordinea de zi, deci inchid

lucrdrile gedingei.

Vd mullumesc pentru participare.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Bdcs Ervin

PRIMAR

nAcs ttt.A,nroN csABA


