
RoMANte
JUDETUT COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BIXAD

PROCES-VERBAL
incheiat cu ocazia lucririlor qedinlei ordinare a Consiliului Local al Comunei Bixad, din

data de 17 DECEMBRIE 2020 ora 15:00

Convocarea Consiliului Local al Comunei Bixad in qedinf5 ordinard pentru astdzi,

17 decembie 2020, ora L5:00 s-a fdcut in conformitate cu prevederile art. 133 alin, (1) gi art.

L34 alin. (1) lit. a) alin. (2) qi (3) din Ordonanfa de Urgenld a Guvernului m. 571201,9

privind Codul administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, inbaza Dispoziliei
Primarului Comunei Bixad nr. lLL din 10 decembrie 2020, consilierii locali fiind invitali
prin adresa m. 2439 11,0.12.2020.

AvAnd ir-r vedere contextul acfual, cAnd limitarea gi diminuarea rdspAndirii

coronavirusului SAARS-COV2 reprezintd o urgenld de sdn[tate public[ pentru cetdfeni,

preflrm gi pentru autoritdfi, necesitatea prevenirii rlspAndirii infecliilor respiratorii
(Covid-19), la nivelul Consiliului Local al comunei Bixad, gedinla va avea loc in sala de

gedinld respectAnd mdsurile de prevenire a rdspAndirii virusului COVID-19 impuse, gi

anume purtarea mdgtilor de proteclie Ei a respectdrii distanfei sociale de 2 m fiind
obligatorie pentru tofi participanlii la 9edint6.

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

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

dispozifia consilierilor locali inclusiv prin mijloace electronice, ir grupul de Facebook,

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

Preqedintele de qedinli doamna Ajgel Agnes: Constat cd sunt indeplinite
condigiile cerute de lege pentru convocarea consiliului, gedinga este legal constituitd, fiind
prezenli 1"0 consilieri, Dl primar?

BAcs Mirton Csaba: Domnul consilier sunt prezenli 10 consilieri locali din cei LL in
funcfie, astfel lipsegte motivat Mriller J6nos.

Ajgel Agnes: Drept urmare declar deschise lucrdrile gedingei Consiliului Local al

Comunei Bixad. La lucr[rile gedinlei noastre, din partea Instituliei Prefectului judelului

Covasna nu participd nimeni.
La lucrdrile gedinlei de astdzi participd de drept primarul gi contabila primiriei -

De6k M6nika.
Primarul Comunei Bixad, BAcs M6rton Csaba, prezintd Procesul-verbal al gedinlei

ordinare din data de 20 noiembrie 2020, care a fost fdcut public prin afiqare la avizierul
aflat la sediul Prim[riei Comunei Bixad, precum gi pe site-r.rl instituliei www.bukszad,ro
pentru a putea fi studiat ire vederea formuldrii eventualelor contestatii Ia conlinutul
acestuia.

Vd consult, dacd aveli obieclii la conlinr-ttttl procesr-rlui-verbal?



Nefiind, supun la vot procesul-verbal al qedingei menlionat mai inainte,

Cine este pentru?- 10 voturi
Cine este contra? -

Dac[ se abEine cineva? -

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al gedinlei ordinare din data

de 20 noiembrie 2020.

Stimafi consilieri,
Ali primit proiectul ordinii de zi, precum gi materialele gedinlei de ast[zi.
Astfel in proiectul ordinii de zi avem inscrise urmitoarele probleme:

V[ consult dacd aveli observa[ii la proiectul ordinii de zi?

1. Proiect de hotdrAre cu privire la rectificarea bugetului general consolidat al comunei Bixad
pe anul 2020

2. Proiect de hotdrAre cu privire Ia aprobarea impozitelor gi taxelor locale pentru anul2027,

3, Proiect de hotXrAre cu privire la aprobarea taxelor locaie speciale pentru anul 2021 gi a

regulamentului de impunere qi percepere a acestora,

4. Proiect de hotirAre cu privire Ia organizarea pazei in Cornuna Bixad in anul 2021,

5. Proiect de hotXrAre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificator ,,Zond

institufii publice gi servicii -bazd salvamont" pentru beneficiarul Centrul Judefean pentru

Protecfia Naturii gi Salvamont Covasna,

6. Proiect de hotdrAre cu privire Ia aprobarea prefului de referinfd aferent partidelor qi al

prelului de pornire la licitalie al materialului lemnos pe picior marcat din fondul forestier

proprietatea publicd a comunei Bixad,

7. Proiect de hotirAre cu privire Ia modificarea HotirArii Consiliului Local al comunei Bixad

m.1712017 privind exprimarea acordului Consiliului Local al comunei Bixad, in vederea

scoaterii definitive, cu defrigare, a unui teren din fondul forestier proprietate publicd al

comunei Bixad.

Ajget Agnes: Supun aprobdrii proiectul ordinii de zi al gedintei de astdzi ,

Cine este pentru? L0 voturi.
Cine este contra? -

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

Ajgel Ag.ru"r inainte de a intra in dezbaterea ordinii de zi, doresc si fac cAteva precizdri, gi

anume:
Potrivit art. 228 din Ordonan[a de Urgenld a Guvernului nr. 5712019 privind Codul

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

adoptarea hotdrArilor consilierii care au un interes personal in problema supus[ dezbaterii.
Dacd sunt asemenea situatil consilierii sunt obligafi sd anunfe la inceputul gedinlei
consiliuliul local, interesul personal pe care-l atr in problema respectivS.

Tinand cont cd proiectele de hotirAre inscrise pe ordinea de zi au fost analizate qi

dezbdtute in gedingele comisiilor de specialitate, vin cu propunerea ca acestea, precum gi



referatele de aprobare care au condus la prornovarea proiectului de hotXrAre sd nu mai fie
prezentate, urmAnd sd fie prezentate doar rapoartele comisiilor de specialitate, respectiv
rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al

Primarului Comunei Bixad.

Supun votului deschis propunerea de mai inainte.
Cine este pentru? 10 voturi.
Cine este contra? -

Cu unanimitate de voturi a fost aprobatd propunerea.
Se intr[ in dezbaterea ordinii de zi.

1-,La punctul unu al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotirAre cu privire la
rectificarea bugetului general consolidat al comunei Bixad pe anuI2020.
Rog domnul preqedinte al Comisiei economico-financiard, agriculturd, amenajarea

teritoriului gi urbanism, sd prezinte Raportul de avizare, iar primarul sd prezinte Raportul

Compartimentului financiar.

Dl. Primar B6cs Mdrton Csaba prezintd detaliat proiectul de hotdrAre.
Secretarul comisiei de specialitate prezintd avizul favorabil.

Ajgel Agnes, Mulgumesc. Vd consult clacd mai aveli gi alte intrebdri, observafii?
Nu sunt.

Supun la vot Proiectul de hotdrAre.
Cine este pentru? 10 voturi
Cine este contra? -.
in urma supunerii la vot cu L0 voturi pentru, se aprobi hotirArea, conform proiectului de

hot[rAre.

2, La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins proiectul de hotdrAre cu privire la
aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anu12021..

Rog domnul pregedinte aI Comisiei economico-financiard, agriculturd, amenajarea
teritoriului gi urbanism, si prezinte Raportul de avizare, iar primarul sd prezinte Raporlul
Compartimentului financiar.
Dl. Primar BAcs Mdrton Csaba prezintd detaliat proiectul de hotdrAre.
Secretarul comisiei de specialitate prezintd avizul favorabil.
Ajgel Agrres, Mulgumesc. Vd consult dacd mai aveli gi alte intreb[ri, observalii?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotdrAre.

Cine este pentru? 10 voturi
Cine este contra? - .

it ur.t a supunerii la vot cu 10 voturi pentru se aprobi hotdrArea, conform proiectului de
hotIrAre.

3, La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotdrAre cu privire
aprobarea taxelor locale speciale pentru anul 2021 gi a regulamentului de impunere
percepere a acestora.
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Rog domnul pregedinte al Comisiei economico-financiar[, agricultur[, amenajarea

teritoriului gi urbanism, s[ prezinte Raportul de avrzare, iar primarul sd prezinte Raportul

Comp artimentului financiar.

Dl. Primar B6cs M6rton Csaba prezintd detaliat proiectul de hothrAre.

Secretarul comisiei de specialitate prezintd avizul favorabil,
Ajgel Agnes: Mulfumesc. Vd consult dacd mai aveli qi alte intrebiri, observalii?
Nu sunt.

Supun la vot Proiectul de hotdrAre.

Cine este pentru? 10 voturi
Cine este contra? - .

in urma supunerii la vot cu 10 voturi pentru se aprobi hotirArea, conform proiectului de

hot[rAre.

4. La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotdrAre cu privire Ia

or ganizar ea p azei i:r comuna Bixad in anul 2021 .

Rog domnul pregedinlele Comisiei economico-financiard, agriculfur[, amenajarea
teritoriului gi urbanism, sd prezinte Rapoartele de avizare, iar primarul si prezinte
Raportul Comp artimentului financiar.
Dl. Primar BAcs M6rton Csaba prezintd. detaliat proiectul de hotdrAre,

Secretarul comisiei de specialitate prezintd avizul favorabil.
Ajgel Agnes: Mulfumesc. Vd consult dacd mai avefi qi alte intrebiri, observalii?
Nu sunt.

Supun la vot Proiectul de hotdrAre.

Cine este pentru? 9 voturi
Cine este contra? -1 vot de ablinere - dl. Gyiingytisi J6zsef
in urma supunerii la vot cu 10 voturi pentru gi un vot de ablinere, se aprobi hotirArea,
conform proiectului de hot[rAre.

5. La punctul cinci al ordinii d.e zi avem cuprins Proiectul de hot[rAre cu privire la
aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificator - ,,Zond institulii publice gi servicii- bazd

salvamont" pentru beneficiarul Centrul Judefean pentru Protecfia Naturii si Salvamont.

Rog domnul pregedinte al Comisie economico-financiarX, agriculturi, amenajarea

teritoriului qi urbanism, sd prezinte Raportul de avrzare, iar primarul sd prezinte Raportul
viceprimarului.
Dl. Primar B6cs M6rton Csaba prezintd detaliat proiectul de hotdrAre.

Secretarul comisiei de specialitate prezintd avizul favorabil.

Ajgel Agnes, Mulfumesc. Vd consult dacd rnai ave[i gi alte intrebdri, observafii?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotdrAre.

Cine este pentru? L0 voturi
Cine este contra? -
tn urma supunerii la vot cu 10 voturi pentru, se aprobi hotirArea, conform proiectului de

hotdrAre.



6.La punctul gase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hot[rAre cu privire la la
aprobarea preplui de referintd aferent partidelor qi al prelului de pornire Ia licitafie al
materialului lemnos pe picior marcat din fondul forestier proprietatea publicd a comunei
Bixad.
Rog domnul pregedinte al Comisiei economico-financiar[,agricultur[,amenajarea
teritoriului gi urbanism, sd prezinte Raportul de avizare, iar primarul sd prezinte Raportul
ciceprimarului.
Dl. Primar B6cs Mdrton Csaba prezintd detatiat proiecful de hotdrare.
secretarul comisiei de specialitate prezin td, avizur favorabil.
Ajgel Agnes: Mulfumesc. Vd consult dacd rnai aveli gi alte intrebdri, observatii?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotdrAre.
Cine este pentru? 9 voturi
Cine este contra? - L vot de ablinere - dl. Gytingytisi J6zsef.
in u.ma supunerii la vot cu 9 voturi pentru gi 1 vot de ablinere , se aprobi hotir6rea,
conform proiectului de hotdrAre.

7.La punctul gapte al oilinii de zi avem cuprins Proiectul de hotdrAre cu privire la
modificarea HotdrArii Consiliului Local al comunei Bixad nr.17l2Ol7 privind exprimarea
acordului Consiliului Local al comunei Bixad, in vederea scoaterii definitive, cu defrigare,
a unui teren din fondul forestier proprietate publici aI comunei Bixad.
Rog domnul pregedinte al Comisiei economico-financiari,agriculturd,amenajarea
teritoriului gi urbanism, sX prezinte Raportul de avizare, iar primarui sd prezinte Raportul
consilierului din cadrul cabinetului primarului.
Dl. Primar B6cs Mdrton Csaba prezintr detaliat proiectul de hotirare.
secretarul comisiei de specialitate prezintd avizur favorabil.
Ajgel Agnes: Mulgumesc. Vd consult dacd rnai avefi gi alte intrebdri, observatii?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotdrAre.
Cine este pentru? 9 voturi
Cine este contra? - L vot de ablinere - dl. Gytingyiisi J6zsef.
tn urma supunerii Ia vot cu 9 voturi pentru gi 1 vot de ablinere , se aprobi hotirArea,
conform proiectuiui de hot6rAre,
Ajgel Agnes:

stimati consilieri. Daci nu avefi observafii/recomanddri/sugestii si finand cont de
faptul cd am dezbltut gi am hotdrAt in problemele inscrise pe ordinea d,e zi, deci inchid
lucririle gedinlei.

Vd mulfumesc pentru participare.

PRE$EDINTE DE SEDINTA
Ajgel Agnes

PRIMAR

B6cs Mdrton-Csaba
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