
ROMNNIN
IUDETUL COVASNA

COMUNA BIXAD
pRruAnr.q,

Str. Ciucului, nr.558

Jud.Covasna Cod. 52711,6

Nr.te} 0267-365983.

Nr.fax: 0267-365979

NR. '/flI, iog,o+.zozo

Citre,

INSTITUTIA PREFECTULUI IUDETUL COVASNA

SERVICIUL IURIDIC, SOLT]TIONAREA PETITIILOR 9I RELATII
PUBTICE

tn conformitate cu prevederile art. 197 altn. (1) din Ordonanfa de Urgenfd a

Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ cu modificdrile gi complet[rile

ulterioare, aliturat vX trimitem dosarul sedingei ordinare al Consiliului Local al Comunei

Bixad din data de26.03.2020, cu 10 hot[rAri (H.C.L. Bixad nr.10-19) adoptatI.

Cu stimd,

Primar,
B6cs Mdrton-Csaba
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RoMArura
IUDETUL COVASNA

pruuAnrA coMUNEr BrxAD

DOSAR Nr. 4/2020

PRIVIND:

Materialul gedinfei ordinare al consiliului Local Bixad,

judeful Covasna

Din data de: 26 MARTIE 2O2O

uorenAREA NR. 10-1e
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ROMANIE
JUDETUL COVASNA

COMUNA BIXAD
PRIMARIA

Str. Ciucului, nr. S5g Nr.tel 0267-96598A.

Nr.fax :0267-365929Jud.Covasna Cod. 52711.6

Nr.692127.Og.2O2o

PRCICIfi$-VfrRtsA[,

il,ucHrrer Azr,27 MARTI E 2o2oLA SEDIUL
PRIMARIEI COMUNEI BIXAD

iN coxroRMrrATE cu ,REVEDERTLE ART. 138 ALIN. (2) Lrr. A), ALrN. (17)DIN ORDONANTA DE URGENT.A,. A GUVERNULUI NR. uTI2OSIPRIVIND CODULADMINISTRATIV CU MODIFiCATUTU qi_CO;,rUr,INriN -"iiiO'OARE, 
iNDATA DE 27 MARTIE 2020, S'AAFI$AT LA SEDIUL ,RIMART* co*rNEr BrxAD,9I PE SITE-UL INSTITUTIEI WWW.BUKSZAD.RO COPIA PROCESULUI.VERBAL

frlf,fi^lilH:ffi:"INARE 
er coNsILIULUI rocer BIXAD, DIN DArA DE 1a

PRIMA&
nAcs MARToN.CSABA
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RoMANre
IUDETUL COVASNA

CONSILIUT TOCAL AL COMUNEI BIXAD

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

data de 26 MARTIE2O2O ora L5:00

Convocarea Consiliului Local al Comunei Bixad in gedinlH ordinari pentru astdzi,
26 martie 2020, ora L5:00 s-a ficut tn conformitate cu prevederile art. 133 alin.(l) gi art. L34
alin' (1) lit. a) alin. (2) 9i (3) din Ordonan{a de Urgenli a Guvemului nr. s7l2o1g privind
Codu1 administratiu cu modificHrile gi compleierile ulterioare, precum gi luAnd i:r
considerare art. 50 din Decretul Pregedintelui RomAniei nr. lgSlzOZO, inbazaDispozifiei
Primarului Comunei Bixad m. 24 din martie 202Q consilierii locali fiind invitag prin
adresa nr. 59 4 I 1.8.09,2020.

AvAnd in vedere contextual actual cAnd limitarea gi diminuarea rdspAndirii
coronavirusului SAARS-COV2 reprezintH o urgen![ de sHnitate publicd pentru cetdfeni,
Precum gi pentru autoritdfi, necesitatea prevenirii rdspAndirii infecliiior respiratorii
(Covid-19), inbaza prevederilor art. 50 din Decretul Pregedintelui RomAniei m.l91l2O20
prin care a fost instituit6 starea de urgenfi, la nivelul Consiliului Local al comunei Bixad s-a luat decizia ca gedinfele consiliului local sH fie finute prin intermediul mijloacelor
electronice, evitand pe cat posibil contactul direct intre persoane.

Proiectul ordinii de z! al gedinlei a fost adus la cunogtinla publicl prin afigare Ia
panoul de afi9aj din comuna Bixad, publicat pe site-ul institufiei www.bukszad.ro gi pus la
dispozifia consilierilor 1ocali prin mijloace electronice.

Se constat6, cH dt. B6cs Ervin, a fost ales ca pregedinte de gedingd in gedinta din 1una
decembrie 2019, pe o perioadH de 3 luni, astfel consilierii locai prop"r pe dna. consilier
8o6r Rozdlia ca pregedinte de gedinfH.

Propunerea fHcuti se supune la vot gi prin vot deschis consilierii prezenli prin
mijloace electronice au votat in unanimitate pe dna. 8o6r Roz6lia consilier ca pregedinte
de gedinlH, pe o perioadH de 3luni.

Pregedintele de gedinfi doamna 8o6r Roz6lia: Constat cd sunt indeplinite
conditriile cerute de lege pentru convocarea consiliului, gedinfa este 1egal constituitd, fiind
prezenfi L0 consilieri, DI primar?

Brics M6rton Csaba: Dna. consilier sunt
funcfie, lipsegte motivat dl. Ajgel Szabolcs.

8o6r Rozilia: Drept urmare declar deschise
Comunei Bixad. La lucrHri1e gedinlei noastre, din
Covasna nu participi nimeni.

prezenli L0 consilieri locali din cei j,1 in

lucrHrile gedinfei Consiliului Local al
partea Instituliei Prefectului judefului
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La lucririle gedinlei de astdzi participd de drept primarul gi contabila prim;riei -Dedk M6nika.
Primarul Comunei Bixad, B6cs Mdrton Csaba, preztntdProcesul-verbal al gedinfei

ordinare din data de 13 februarie 2020, carca fost fHculpublic prin afigare Ia avizierul aflatIa sediul Primdriei Comunei Bixad pentru a putea fi studiat i:r vederea formuldrii
eventualelor contestalii la confinuful acestuia.

vH consult, dacH avefi obiecfii la con{inutul procesului-verbal?
Nefiind, suPun la vot procesul-verbal al gedinfei menfionat mai inainte.
Cine este pentru?- L0 voturi
Cine este contra? -
DacH se abline cineva? -

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al gedinlei ordinare din data
de L3 febrsarie2O2O.

Stimafi consilieri,
Afi primit proiectul ordinii de zi, precum gi materialele gedinlei de astdzi.
Astfel in proiectul ordinii de zi avem inscrise urmltoarele probleme:

1" Proiectul de hotdrAre cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura
pentru inregistrare4 evidenfa gi radierea vehiculelor pentru care exist6
obligativitatea inregistr5rii, de pe raza administrativ-teritoriald a Comunei Bixad2' Proiectul de hotdrAre cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea gi
desfdgurarea activitH{ii operatorilor economici i:r Comuna Bixad

3' Proiectul de hot5rAre cu privire la aprobarea Regulamenfului privind organizarea gi
funcfionarea terenului de sport multifuncfional din Comuna Bixad

4' Proiectul de hotdrAre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare gi
funcfionare a Consiliului Local al Comunei Bixad

5' Proiectul de hotHrAre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare gi
funcfionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bixad

6' Proiectul de hotHrAre cu privire la aprobarea Regulamentului intern al aparatului
de specialitate al primarului Comunei Bixad

7' Proiectul de hotdrAre cu privire la aprobarea organiziirii intAlnirilor cu cetdfenii gi
programul de audienfe acordate acestora, de cHtre consilieri locali pe anut 20208' Proiectul de hotHrAre cu privire la rectificarea bugetului general consolidat al
comunei Bixad pe anul2020.

9' Proiect de hotdrAre cu privire la modificarea HotirArii Consiliului Local al Comunei
Bixad nr.6812019 privind aprobarea impozitelor gi taxelor locale pentru anul2020.

vd consult daci aveli observalii la proiectuI ordinii de zi?

Bo6r Rozilia:: Supun aprobHrii proiectul ordinii de zi algedintei de astdzi.
Cine este pentru? LL voturi.
Cine este contra? -
cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi agedinlei de astdzi.
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8o6r Roz6lia: lnainte de a intra in dezbaterea ordinii de zi, doresc sd fac cAteva
precizdri, gi anume:

Potrivit aft.228 din ordonanfa de Urgen{H a Guvemuluinr. sTl2olgprivind Codul
administrative, cu modificirile gi completdrile ulterioare, nu pot lua parte la deliberarea gi
adoptarea hotHrArilor consilierii care au un interes personal inproblema supus6 dezbaterii.
DacH sunt asemenea situafii, consilierii sunt obligali sd anunle la inceputul qedinfei
consituliul local, interesul personal pe care-l au in proulema respectivd.

Tinand cont cH proiectele de hotdrAre inscrise pe ordinea de zi aufost analizate gi
dezbatute ?n gedinfele comisiilor de specialitate, vin cu propunerea ca aceste4 precum gi
referatele de aprobare care au condus la promovarea proiectului de hotirAre sd nu mai fie
prezentate, urmAnd sH 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? L0 voturi.
Cine este contra? -
Cu unanimitate de voturi a fost aprobati propunerea.
Se intri tn dezbaterea ordinii de zi.

7' La punctul wru al otdinii ile zi avem cuprins Proiectul de hotdrAre cu privire la
aprobarea Regulamentului privind procedura pentru tnregistrare4 evidenla gi radierea
vehiculelor pentru care existi obligativitatea inregistrdrii, de pe raza administrativ-
teritoriall a Comunei Bixad.
Rog domnul pregedintele Comisiei economico-financiar5, agricurturdr €rrh€najarea
teritoriului gi urbanism, si prezinte Raportul de avizare, iar primarul s6 prezinte Raporful
viceprimarului.
Dl. Primar B6cs M6rton Csaba prezintd,detaliat proiectuI de hotdrare.
secretarul comisiei de specialitate prezin t6, avizulfavorabil.

8o6r Rozilia: Mulfumesc. VI consult dacH mai avefi gi alte intrebari, observafii?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotXrAre.
Cine este pentru? 10 voturi
Cine este contra? -.
ln 

'rma 
supunerii Ia vot cu L0 voturi pentru, se aprobi hotirArea, conform proiecfului de

hotdrAre.

2, La punctul doi al ordinii ile zi
aprobarea Regulamentului privind
economici in Comuna Bixad.

avem cuprins Proiectul de hotHrAre cu privire la
organizarea gi desfHgurarea activit5lii operatorilor
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Rog domnul pregedinte ar Comisia economico-financiard, agriculturiz ?rreflajareateritoriului gi urbanism., sd prezinte Raportur de avizare, iar primarul si prezinte RaporfuIviceprimarului.

DI' Primar Bdcs M6rton Csaba prezintx detaliat proiectur de hotrrare.
secretarul comisiei de specialitate prezin td aviztrrfavorabil.

8o6r Roz6lia: Mullumesc. vx consult dacd mai avefi gi alte intrebdri, observafii?Nu sunt.
Supun Ia vot proiectul de hotdrAre.
Cine este pentru? L0 voturi
Cine este contra? -

ffiH:.*punerii 
la vot cu 10 voturi pentru, se aprobi hotirarea, conform proiectului de

3' La punctul trei al ordinii ile zi avem cuprins proiectul de hotdrare cu privire laaprobarea Regulamentului privind organizaiea si func{ionarea terenului de sportmultifunctional din Comuna Bixad.
Rog domnul pregedinte al Comisia economico-financiara, agriculturd, amenajareateritoriului gi urbanism', sx prezinte Raportul de avizare, iar primarul sd prezinte Raportuiviceprimarului.
Dl. Primar B6cs Mdrton Csaba prezinti detariat proiectur de hotdrare.
Secretarul comisiei de specialitate prezin td avizurfavorabil.

Bo6r Roziilia: Mulgumesc. vi consult dacx mai aveli gi alte intrebdri, observalii?Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hot5rAre.
Cine este pentru? L0 voturi
Cine este contra? -

ffi:I:.*punerii 
Ia vot cu 10 voturi pentru, se aprobi hotirarea, conform proiectului de

4' La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins proiectul de hotdrare cu privire laaprobarea Regulamentului de organizare gi funqionare a Consiliului Local al ComuneiBixad.

Rog domnul pregedinte al Comisia iuridicd gi de disciprini, muncd gi protecfie sociald,protecfia mediului gi. turism, ,a pr"rirt" Rr;";;t a" urirure, iar primarur sd prezinteRaporful viceprimarului.
Dl' Primar B6cs M6rton Csaba prezintddetariat proiectul de hotdrare.
secretarul comisiei de speciaritite prezin td, avizurfavorabil.

8o6r Rozilia: Mur(umesc. vd consurt dac6 mai ave(i gi alte intrebf,ri, observafii?Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotdrAre.
Cine este pentru? 10 vofuri
Cine este contra? -



7

in urma supunerii la vot cu 10 vofuri pentru, se aprobi hotirArea, conform proiectului dehotdrAre.

5, La punctul cinci al orilinii
aprobarea Regulamentului de
Primarului Comunei Bixad.

6, La punctul gase al orilinii ile
aprobarea Regulamentului intern
Bixad.

de zi avem cuprins proiectul de hotdrAre cu privire Ia
organizare gi funcfionare al aparatului de specialitate al

zi avem cuprins proiecful de hot5rAre cu privire Ia
aI aparatului de specialitate aI primarului Comunei

Rog domnul pregedinte al comisia juridicH gi de disciplind, munca gi proteclie sociala,protecfia mediului gi turism, si prezinte Raportul de avizare, iar primarul sd prezinteRaportul viceprimarului.
DI. Primar Bdcs M6rton Csaba prezintddetaliat proiectul de hotdrare.
secretarul comisiei de speciaritate prezin td avizirfavorabil.

8o6r Rozdlia: Mulfumesc. vH consult dacH mai avefi gi alte intrebdri, observafii?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotdrAre.
Cine este pentru? 10 vofuri
Cine este contra? -
ln urma supunerii la vot cu 10 voturi pentru, se aprobi hotirarea, conform proiectului dehotHrAre.

Rog domnul pregedinte al Comisia iuridicH 9i de disciplinr, muncd gi protecfie social5,proteclia mediului gi- turism, sd prezinte Raportul de avizare, iar primarul si prezinte
Rap ortul viceprimarului.
Dl. Primar B6cs Mdrton csaba prezintH detaliat proiectul de hotHrare.
secretarul comisiei de speciaritate prezin td avizurfavorabil.

Bo6r Rozdlia: Mulfumesc. vH consult daci mai avefi gi alte intrebiri, observafii?
Nu sunt.
Supun Ia vot Proiectul de hotXrAre.
Cine este pentru? L0 voturi
Cine este contra? -
in urma supunerii la vot cu 10 voturi pentru, se aprobi hotirArea, conform proiectului dehotdrAre.

7' La punctul gapte al ordinii ile zi avem cuprins proiectul de hot6rAre cu privire laaprobarea otganizdtii intalnirilor cu cetHfenii gi programul de audienfe acordate acestor4de cHtre consilieri locali pe anuI2020.
Rog domnul pregedinfii comisiei economico-financiard, agriculturd,amenajarea
teritoriului gi urbanism, Comisiei de activitd{i social-culturale, culte, invHf5m6nt,sdn6tate,
familie gi protecfia copilului, Comisiei juridicH gi de disciplini, muncd gi protecfie sociald,protecfia mediului gi turism, si prezinte Raportul de avizare, iar primarul sH prezinteRaportul Compartimentur autoritate tuterard gl asistenfd sociarH.
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DI. Primar B6cs Mdrton Csaba prezintd detaliat proiectul de hotdrare.
secretarii comisiilor de specialitate prezintd avizele favorabile.

Bo6r Rozilia: MulEumesc. VH consult daci mai avefi gi alte tntrebdri, observafii?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotdrAre.
Cine este pentru? L0 voturi
Cine este contra? -
in urma supunerii la vot cu L0 voturi pentru, se aprobi hotirArea, conform proiectuIui d.e
hotdrAre.

8, La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotdrAre cu privire Ia
rectificarea bugetului general consolidat al comunei Bixad pe anul2020.
Rog domnul pregedinte aI Comisia economico-financiard, agriculturi, amenajarea
teritoriului gi urbanism, sH prezinte Raportul de avizarg iar primaruI sH prezinte Raportul
Compartimentului financiar.
DI. Primar Bdcs M6rton Csaba prezintd detaliat proiectul de hotHrare.
secretarul comisiei de specialitate prezin td avizul favorabil.

Bo6r Roziilia: Mulpmesc. VH consult dacd mai aveli gi alte intrebdri, observafii?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotIrAre.
Cine este pentru? 1,0 voturi
Cine este contra? -
in urma supunerii Ia vot cu L0 voturi pentru, se aprobi hotirArea, conform proiectului de
hotHrAre.

9, La punctul noud al orilinii ile zi avem cuprins proiect
modificarea Hotdrarii Consiliului Locar al comunei Bixad nr.
impozitelor gi taxelor locale pentru anul2020.

de hotdrAre cu privire Ia
6812019 privind aprobarea

Rog domnul pregedinte aI Comisia economico-financiard, agriculturd, amenajarea
teritoriului gi urbanism, sH prezinte Raportul de avizare, iar primarul sd prezinte RaportuI
Compartimentului financiar.
DI. Primar B6cs Mdrton Csaba prezintd detaliat proiectul de hotirare.
secretarul comisiei de specialitate prezintd avizul favorabil.

8o6r Roz6lia: Mulfumesc. vx consult dacd mai aveli gi alte intrebdri,
Nu sunt.
Supun Ia vot Proiectul de hot[rAre.
Cine este pentru? 10 voturi
Cine este contra? -

observa[ii?

In urma supunerii la vot cu L0 voturi pentru, se aprobi hotdrArea, conform proiecfului de
hotHrAre.
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8o6r Rozilia:

Stimali consilieri in continuare dl. Primar va prezenta - Raportul de control privind
constatdrile gi concluziile rczultate in urma activitdpi de tndrumare, verificare gi control
efectuate la sediul PrimHriei Comunei Bixad al Institufiei Prefectului judeful Covasna nr.
3931,109.03.2020 inregistrat la Registratura Primdriei Comunei Bixad sub nr. 5551L1,.03.2020.

DI. Primar - B6cs M6rton Csaba prezinti in detaliu Raportul de control cu
constatirile gi concluziile rezultate fir urma activitHlii de i::rdrumare, verificare pi control
efectuate la sediul primiriei comunei Bixad de cltre Institufia Prefectului judepl Covasna.
Au fost prezentate consilierilor locali mdsurile gi termenele irr care acestea trebuiesc
indeplinite.

8o6r Rozdlia: fn continuare iI rog pe dl. Primar sH prezinte Raportul privind
situalia gestiondrii bunurilor apar{inAnd domeniului public qi privat aI comunei Bixad pe
anul2018, respectiv 2019 qi dupX sH prezinte gi Raportul asupra stirii economice, sociale gi
de mediu a comunei Bixad pe anul 201,8 qi2019.

DI. Primar prezintH Raportul privind situafia gestionHrii bunurilor aparfinAnd
domeniului public ai privat aI comtrnei Bixad pe anul 20L8, respectiv 201,9 gi Raportul
asuPra stirii economice, sociale gi de mediu a comunei Bixad pe anul 201.8 qi2O19.

8o6r Roz6lia:
Stimali consilieri.
Am dezbdtut gi am hot[rAt in problemele inscrise pe ordinea de zi, si am luat la

cunogtinf[ gi analizat Raporturile prezentate de domnul primar, deci i:rchid lucrdrile
gedinlei.

Vd mulgumesc pentru participare.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Bo6r Rozilia

PRIMAR

BACS IuAnToN CSABA


