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RoMANra
IUDETUL COVASNA

CONSILIUT LOCAL AL COMUNEI BIXAD

PROCES-VERBAL
tncheiat cu ocazia lucririlor gedinfei ordinare a Consiliului Local al Comunei Bixad, din

data de 2S IULIE 2020 ora L5:00

Convocarea Consiliului Local al Comunei Bixad in gedinlH ordinari pentru astdzi,
28 iulie 2020, ora L5:00 s-a fdcutin conformitate cu prevederile art. 1.33 alin. (1) gi art. 134
alin. (1) Iit. a) alin. (2) 9i (3) din Ordonanfa de Urgen[[ a Guvemului nr. STlZOtg privind
Codul administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, in baza Dispoziliei
Primarului Comunei Bixad nr. 62 dn 21, itilie 2020, consilierii locali fiind invitali prin
adresa nr. 1504121.07 .2020.

AvAnd in vedere contextul actual, cAnd limitarea gi diminuarea rdspAndirii
coronavirusului SAARS-COV2 reprezintd o urgenld de sHnHtate publicd pentru cet[feni,
Precum gi pentru autoritdli, necesitatea prevenirii rdspAndirii infecfiitor respiratorii
(Covid-19), la nivelul Consiliului Local al comunei Bixad, gedinla va avea loc ir sala de
gedinfi respectAnd mdsurile de prevenire a r[spAndirii virusului COVID-19 impuse, gi
Ernume purtarea mHgtilor de protec{ie gi a respectirii distanfei sociale de 2 m fiind
olljgatorie pentru tofi participanfii la gedintd.

Proiectul ordinii de zi aL gedinfei a fost adus la cunogtinli publicd prin afigare la
panoul de afigaj din comuna Bixad, publicat pe site-ul instituliei Wwry.bukszad,4o qi pus la
dispozi{ia consilierilor locali inclusiv prin mijloace electronice, in grupul de Facebook,
respectiv pe adresele de e-mail ale acestora, corrurrunicate in prealabil.

Pregedintele de gedinli domnul Gyiingyiisi l6zset: Constat cd sunt indeplinite
conditriile cerute de lege pentru convocarea consiliului, gedinla este legal constituitd, fiil:td
prezenli l,L consilieri, DI primar?

Bdcs Mdrton Csaba: Domnul consilier sunt prezenfi 11. consilieri locali din cei 11 in
funcfie, astfel nu lipsegte nimeni.

Gyiingyiisil6zsef: Drept urmare declar deschise lucririle gedinlei Consiliului Local
al,Comunei Bixad. La lucr[rile gedingei noastre, din partea Institu{iei Prefectului judefului
Covasna hu participd nimeni.

La iucrSrile gedingei de astdzi participd
De6k M6nika.

de drept primarul gi contabila prim[riei -
Primarul Comunei Bixad, Bdcs M6rton Csaba, prezintd Procesul-verbal al gedinfei

ordinare din data de 26 iunie 2020 t care a fost fdcut public prin afiqare la avizierul aflat la
sediul Primdriei Comunei Bixad, precum gi pe site-ut institufiei www.bukszad..ropentru a
putea fi studiat in vederea formuldrii eventualelor contestafii la conlinutul acesfuia.
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Vd consult, dacd aveli obieclii la confinutul procesului-verbal?
Nefiind, suPun la vot procesul-verbal al gedinfei menlionat mai inainte.
Cine este pentru?- l.L voturi
Cine este contra? -

Daci se abline cineva? -

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al gedinlei ordinare din data
de26 iunie 2020.

Stimafi consilieri,
Ali primit proiectul ordinii de zi, preflrm gi materialele gedinlei de astflzi.

' ' ,{qtfel in proiectul ordinii de zi avem inscrise urmdtoarele probleme:

Proiectul de hotdrAre cu privire Ia rectificarea bugetului general consolidat al
comunei Bixad pe anul2020;
Proiectul de hotdrAre cu privire la revocarea HotirArii Consiliului Local al comunei
Bixad nr. 3012020 privind aprobarea Strategiei privind starea economic5, sociald si
de mediu a comunei Bixad;
Proiectul de hotdrAre cu privire la revocarea parfiald gi modificarea HotdrArii
Consiliului Local al comunei Bixad nr. 3U2O2O privind aprobarea modelului de
contract de prestdri servicii avAnd ca obiect recoltarea exemplarelor din speciile de
fauna sdlbatic5, a pisicilor si a cAinilor hoinari intrate in intravilanul comunei Bixad,
judelul Covasna;
Proiectul de hotHrAre cu privire la aprobarea contului de execulie al bugetului local
pe trimestrul II anul2020;
Proiect de hotdrAre cu privire Ia clasificarea drumurilor de interes local;
Proiect de hotdrAre cu privire Ia atribuirea de denumiri pentru strdzile din comuna
Bixad;

Proiectul de hotdrAre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Zortd.
depozitare agricold" pentru beneficiarii Simion Gyorgy, Simion Melinda, Simion
Rezs6, Simion Enik6;
Proiectul de hotdrAre cu privire Ia aprobarea exploatdrii materialului lemnos marcat
in pddurile comunei Bixad si vAnzarea directd cdtre populafie.

Vi consult dacd aveli observalii la proiectut ordinii d.e zi?

dl. Primar - Bdcs Mdrton Csaba: Propun domnului preqedinte scoaterea de pe ordinea
de zi a Proiect de hotHrAre cu privire la atribuirea de denumiri pentru strHzile din'comuna 

Bixad, avAnd in vedere c-d lipsegte avizulComisiei pentru atribuire de denumiri
a judeplui Covasna. in aceste condilii nu sunt indeplinite prevederile legale gi astfel ne
aflHm in prezenfa unui proiect de hotHrAre inoportun gi inutil.

GyiingyiisiJ6zsef: Supun aprobdrii proiectul ordinii de zi al gedintei de astdzi, conform
precizirilor prezentate de cdtre dl. Prirnar,

1..

2.

a
J.

4.

5.

6.

7.
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Cine este'pentru? 11 voturi.
Cine este contra? -

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a gedingei de astdzi, f[rd a se supune
dezbaterii gi aprob[rii proiectul de hotdrAre aflat la punctul 6 al ordinii de zi.

Gytingyiisi Jbzse{: inainte de a intra in dezbaterea ordinii de zi, doresc sf, fac cAteva
precizdri, qi anume:

Potrivit art.228 din Ordonanfa de Urgenld a Guvernului nr. 5712079 privind Codul
administrative, cu modific[rile gi completdrile ulterioare, nu pot lua parte la deliberarea gi

adoptarea hotdrArilor consilierii care au un interes personal in problema supusd dezbaterii.
Dac[ sunt asemenea situalii, consilierii sunt obligali sd anunle la inceputul gedinlei
consiliuliul local, interesul personal pe care-lau in problema respectivd.

JinAnd cont ci proiectele de hotdrAre inscrise pe ordinea de zi au fost analizate gi

dezb5ttite in gedinEele comisiilor de specialitate, vin cu propunerea ca acestea, precnm gi

referatele de aprobare care au condus la promovarea proiecturlui de hotdrAre si nu mai fie
prezentate, urmAnd s[ fie prezentate doar rapoartele comisiilor de specialitate, respectiv
rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Bixad.

Sr-rpun votului deschis propunerea de mai inainte.
Cine este pentru? 11 voturi.
Cine este contra? -

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

l,La pwrctul unu al ordinii de zi avern cuprins Proiectul de hotdrAre cu privire rectificarea
bugetului general consolidat al comunei Bixad pe anuI2020,
Rog clorrrnul pregedinte al Comisiei economico-financiard, agriculturd, amenajarea

teritoriului qi urbanism, sH prezinte Raportul de avizare, iar primarul sd prezinte Raportul
Comp artimentului financiar.

DI. Primar B6cs M6rton Csaba prezintd, detaliat proiectul de hotdrAre.
Secretarul comisiei de specialitate prezintd avizul favorabil.

Gyiingytisi J6zsef: Mullumesc. Vd consult dacd mai aveli gi alte intrebf,ri, observalii?
Nu sunt.

Supun la vot Proiecftrl de hotirAre.
Cine este pentru? 11 voturi
Cine este contra? -.
tt rr*u supunerii la vot cu LL voturi pentru, se aprobi hotirArea, conform proiectului de
hot,ara13.

2. Laputtctul doi al ordinii de zi avem cuprins proiectul de hotdrArecu privire la revocarea
Hot[rArii Consiliului Local al comunei Bixad m. 3012020 privind aprobarea Strategiei
privind starea economicd, sociald gi de mediu a comunei Bixad .
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Rog domnul pregedinte al Comisia juridicd gi de disciplinX, rnuncl gi protecfie social5,
protecfia mediului gi tlrrism, sd prezinte Raportul de avizare, iar primarul sd prezinte
Raportul viceprimarului.
Dl. Primar B6cs Mdrton Csaba prezint[ detaliat proiectul de hotXrAre.
Secretarul comisiei de specialitate prezintd avizul favorabil.

GytingytisiJ6zsef: Mullumesc. VI consnlt dacd mai avefi gi alte intrebiri, observalii?
Nu sunt.
Supun Ia vot Proiechll de hotf,rAre.
Cine este pentru? 1"1 voturi
Cine este contra? - .

in urma supunerii Ia vot cu 11 voturi pentru se aprobi hotirArea, conform proiectului de
hotirAre.

3. La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotdrAre cu privire la
revocarg+ HCL nr. 2512020 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a
comunei Bixad pentru anul2020.
Rog domnul preqedinte al Comisia juridic5 qi de disciplind, muncd gi proteclie sociald,
proteclia mediului gi tr-trism, sd prezinte Raportul de avizare, iar primarul si prezinte
Raportul viceprimarului.
Dl. Primar B6cs M6rton Csaba prezintd detaliat proiectul de hotf,rAre.
Secretarul comisiei de specialitate prezintd avizul favorabil.

Gyiingyiisi J6zsef: Mulgumesc. Vd consult dac6 mai ave!i gi alte intrebdri, observafii?
Nu sunt.

Supun Ia vot Proiechrl de hot[rAre.
Cine este pentru? 11 voturi
Cine este contra? - .

fr-, utrr-,u supunerii la vot cu 11 voturi pentru se aprobi hotirArea, conform proiectului de
hotdrAre.

4. La punctul patru al ordhdi de zi avem cuprins Proiectul de hotdrAre cu privire la
aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul II anut 2020.
Rog domnul pregedinqele Comisiei economico-financiard, agriculturd, amenajarea
teritoriului gi urbanism, sd prezinte Rapoartele de avizare, iar primarul sd prezinte
Raportul compartimentului financiar.
Dl. Primar B6cs M6rton Csaba prezintd detaliat proiectul de hotxrAre.
Secretarul comisiei de specialitate prezintd avizul favorabil.

GyiingyiisiJ6zsef: Mulgumesc. Vd consult dacd mai ave[i gi alte i:rtrebdri, observalii?
Nu sunt.
Supun Ia vot Proiectul de hotdrAre.
Cine este pentru? 11 voturi
Cine este, contra? -

ir't rr*u supunerii la vot cu 11 voturi pentru, se aprobi hotirArea, conform proiectului de
hotdrAre.
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F, La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hot[rAre cu privire la

clasificarea drumurilor de interes 1ocal.

Rog dprpnul pregedinte al Comisia economico-financiar[, agriculturH, amenajarea

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

Viceprimarului.
DI. Primar Bdcs M6rton Csaba prezint[ detaliat proiectul de hotirAre.

Secretarul comisiei de specialitate prezint6. avrzul favorabil.

Gyiingyiisi!6zsef: Mulgumesc. Vi consult dacX mai aveli gi alte i::rtrebdri, observalii?

Nu sunt.

Supun la vot Proiectul de hotdrAre.

Cine este pentru? 11 voturi
Cine este contra? -

in urma supunerii Ia vot cu LL voturi pentru, se aprobi hotirArea, conform proiectului de

hotlrAre.

6:'Punctul gase al ordinii d.e zi nu va fi dezbdtut nici analizat, luAnd ire considerare

preciz[rile expuse de domnul primar'

7. La punctul gapte al ordinii de zi avern cuprins Proiectui de hot[rAre cu privire la

aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Zond depozitare agricold" pentru beneficiarii

Simion Gyorgy, Simion Melinda, Simion Rezs6, Simion Enik6'

Rog domnul pregedinte al Comisiei economico-financiari,agriculturd,amenajarea

teritoriului gi urbanism, s[ prezinte Raportul de avizare, iar primarul s[ prezinte Raportul

Viceprimarului.
Dl. Primar B6cs M6rton Csaba preztntd, detaliat proiectul de hotdrAre.

secretarul comisiei de specialitate prezintd avizul favorabil.

GyiingyiisiJ6zsef.: Mulfumesc. Vd consult dac[ mai aveli gi alte i:rtrebdri, observalii?

Nu sunt.

Supun' tra, vot Proiectul de hotdrAre'

Cine este pentru? 11 voturi
Cine este contra? -

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

hotlrAre.

8,La punctul opt al ord.inii de zi avem cuprins Proiecful de hotdrAre cu privire la

aprobarea exploat[rii materialului lemnos marcat in p[durile comunei Bixad si vAnzarea

directi cdtre populafie .

Rog domnul preqedinte al Comisiei economico-financiar[,agriculturd,amenajarea

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

Comp atimentului financiar.

D1. Primar B6cs M6rton Csaba prezint[ detaliat proiectul de hotdrAre.

secretalul comisiei de specialitate prezintd avizul favorabil.
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' $ydngyiisi l6zset: Mulgumesc. Ve consult dacH mai aveli gi alte intrebdri,
observafii?

Nu sunt.

Supun la vot Proiectul de hotirAre.
Cine este pentru? 10 voturi
Cine este contra? - L contra (dl. Gyongyosi J6zsef se abline)
1r, urma supunerii la vot cu L0 voturi pentru gi 1, vot de ablinere se aprobi

hotirArea, conform proiectului de hotdrAre.

Gyiingyiisi l6zsef: Stimafi consilieri, domnul primar ar dori sd ne comunice
anumite informafii.

dl. Primar - Bics Miirton Csaba: Vd mulpmesc dl. pregedinte. Stimali colegi, ag

dori sH vH aduc la cunogtinld douH aspecte. Primul este faptul ci a fost trimis pe adresa de
e'mail a institufiei o cerere prin care administratorul unei persoane juridice sub denumirea
Euro Strasse Grup S.R.L. soliciti ,,inchirierea, concesionarea sau colaborarea privind
cariera de piatrH Funduca".

Al doilea aspect constd fir cercetdrile gi m[sur6rile efectuate la izvorul termal de Ia
intrarea in localitate dinspre Miercurea-Ciuc. in urma acestor testiri s-a adeverit cd izvorul
este susceptibil gi chiar recomandat a fi folosit i:r scopuri terapeutice/medicale. Astfel, pe
viitor poate reprezinta o surs[ importanti pentru atragerea de turigti.

GyiingyiisiJ6zsef: VX mulfumim dl. Primar.
Stimati consilieri. Dacd nu avefi observatii/recomanddri/sugestii gi finAnd cont de

faptul cd am dezbdtut gi am hotdrAt in problemele inscrise pe ordinea de zi, deci inchid
lucrdrile gedinlei.

VX mulEumesc pentru participare.

PRE$EDINTE DE $EDINTA PRIMAR

BACS ITANTON CSABA


