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RoMANle
IUDETUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BIXAD

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

data de 29 APRILIE2020 ora L5:00

Convocarea Consiliului Local al Comunei Bixad in gedinld ordinarX pentru astdzi,

29 aprtlie 2020, ora L5:00 s-a ficut in conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) gi art. L34

alin. (1) lit. a) alin. (2) gi (3) din Ordonanla de UrgenlH a Guvemului nr. 5712019 privind
Codul administrativ, cu modific5rile gi completdrile ulterioare, precum gi luAnd ?n

considerare Decretul Preqedintelui RomAniei nr. 24012020 privind prelungirea stlrii de
urgenlH pe teritoriul RomAniei,inbaza Dispoziliei Primarului Comunei Bixad nr. 38 dn22
aprilie 2020, consilierii locali fiind invitali prin adresa nr.877122.04.2020.

AvAnd in vedere contextual actual, c6nd limitarea gi diminuarea rdspAndirii
coronavirusului SAARS-COV2 reprezintl o urgen!6 de sdndtate publicH pentru cetdleni,
preflrm gi pentru autoritfifi, necesitatea prevenirii rHspAndirii infecfiilor respiratorii
(Covid-19), la nivelul Consiliului Local al comunei Bixad s-a luat decizia ca qedinlele
consiliului local sd fie linute prin intermediul mijloacelor electronice, evitAnd pe cAt posibil
contactul direct irtre persoane.

Proiectul ordinii de zi aI gedinlei a fost adus la cunogtinlI publicl prin afigare la
panoul de afigaj din comuna Bixad, publicat pe site-ul instituliei www.bukszad.ro gi pus la
dispozilia consilierilor locali prin mijloace electronice.

Pregedintele de gedinfi doamna Bor6r Rozilia: Constat cd sunt indeplinite
condiliile cerute de lege pentru convocarea consiliului, gedinla este legal constituitH, fiind
prezenli LL consilieri, Dl primar?

BAcs Mirton Csaba: Dna. consilier sunt prezenli l.L consilieri locali din cei 11 in
functie nu lipsegte nimeni.

8o6r Roz6lia: Drept urmare declar deschise lucrlrile gedinfei Consiliului Local al
Comunei Bixad. La lucrdrile gedinlei noastre, din partea Institufiei Prefectului judefului
Covasna nu participd nimeni.

La lucrdrile gedinlei de astXzi participd de drept primarul gi contabila primXriei -
De6k M6nika.

Primarul Comunei Bixad, B6cs M6rton Csaba, prezintd Procesul-verbal al gedinlei
ordinare din data de 26 martie 2020, care a fost ficut public prin afigare la avizierul aflat la
sediul PrimXriei Comunei Bixad pentru a putea fi studiat in vederea formuldrii
eventualelor contestafii la conlinutul acestuia.

VH consult, dacX aveli obiecfii la conlinutul procesului-verbal?
Nefiind, supun Ia vot procesul-verbal al gedingei menlionat mai ireainte.

Cine este pentru?- 11 voturi
Cine este contra? -

Dac[ se abline cineva? -



Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul'verbal al gedinfei ordinare din data
de26 martie 2020.

Stimafi consilieri,
A1i primit proiectul ordinii de zi, precum gi materialele gedin(ei de astdzi.
Astfel in proiectul ordinii de zi avem inscrise urmitoarele probleme:

1,, Proiectul de hot[rAre cu privire la indexarea impozitelor si taxelor locale pentru
anul2021.

2. Proiecful de hot[rAre cu privire la aprobarea volumului, modului de valorificare si

metodologia de calcul a prefurilor de referintd pentru anul de produclie 2020, al

masei lemnoase, care se recolteazX din fondul forestier proprietatea publicd aI

comunei Bixad

3. Proiectul de hot[rAre cu privire la aprobarea prefului de referin![ aferent partidelor
gi al pretului de pornire Ia licitafie al materialului lemnos pe picior marcat din
fondul forestier proprietatea publicd al comunei Bixad

4. Proiect de hotdrAre cu privire la revocarea Hot[rArii Consiliului Local al Comunei
Bixad nr. 1612020 privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Bixad

5. Proiectul de hotdrAre cu privire la aprobarea Programului anual al achizitiilor
publice pe anui 2020

6. Proiectul de hot[rAre cu privire la aprobarea Strategiei anuale de achizi]ie publicl
aferenti anului bugetar 2020

7. Proiectul de hotirAre cu privire la aprobarea contului de executie al bugetului local
pe trimestrul I anul2020.

VI consult daci avefi observalii Ia proiectul ordinii de zi?

8o6r Rozilia: Supun aprobdrii proiectul ordinii de zi al gedintei de astizi.
Cine este pentru? L1 voturi.
Cine este contra? -

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

Bo6r Rozilia: tnainte de a intra in dezbaterea ordinii de zi, doresc sH fac cAteva
precizilr| gi anume:

Potrivit art. 228 din Ordonanfa de Urgenld a Guvernului nr. 5712019 privind Codul
administrative, cu modificdrile si completdrile ulterioare, nu pot lua parte la deliberarea gi

adoptarea hotdrArilor consilierii care au un interes personal in problema supusd dezbaterii.
Dacd sunt asemenea situafii, consilierii sunt obligali si anunfe la inceputul gedinlei
consiliuliulIocal, interesul personal pe care-lau in problema respectivX.

Tinand cont c[ proiectele de hotdrAre inscrise pe ordinea de zi au fost analizate gi
dezbdtute in gedingele comisiilor de specialitate, vin cu propunerea ca acestea, precum gi
referatele de aprobare care au condus Ia promovarea proiectului de hot6rAre s[ nu mai fie
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prezentate, urmAnd s[ fie prezentate doar rapoartele comisiilor de specialitate, respectiv
rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul aparatuiui de specialitate al

Primarului Comunei Bixad.

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

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

L.La punctul unu al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotlrAre cu privire la
indexarea impozitelor gi taxelor locale pentru anul202'1..

Rog domnul pregedintele Comisiei economico-financiar[, agriculturd, amenajarea

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

Compartimentului financiar.

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

Bo6r Roz6lia: Mulgumesc. Vd consult dac[ mai aveli gi alte intrebdri, observafii?
Nu sunt.

Supun la vot Proiectul de hot[rAre.
Cine este pentru? lL voturi
Cine este contra? -.
ttt rrtttu supunerii Ia vot cu LL 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 volumului, modului de valorificare 9i metodologia de calcul a prefurilor de
referintd pentru anul de produc[ie 2020, al masei lemnoase, care se recolteaz5 din fondul
forestier proprietatea public5 al comunei Bixad.
Rog domnul pregedinte al Comisia economico-financiari, agricultur[,amenajarea
teritoriului gi urbanism, sd prezinte Raportul de avizare, iar primarul sd prezinte Raportul
viceprimarului.
DI. Primar BAcs M6rton Csaba prezint[ detaliat proiectul de hotdrAre.
Secretarul comisiei de speciaiitate prezintd avizul favorabil.

8o6r Roz6lia: MulEumesc. V[ consult dacd mai avefi gi alte intrebdri, observafii?
Nu sunt.

Supun la vot Proiectul de hotdrAre.
Cine este pentru? 10 voturi
Cine este contra? 1 vot de ablinere, dl. Gyongyosi J6zsef.
ln urma supunerii la vot cu L0 voturi pentru gi un vot de ablinere, se aprobi hotirArea,
conform proiectului de hotdrAre.
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3. La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hot[rAre cu privire la
aprobarea prefului de referin![ aferent partidelor gi al prefului de pornire la licitafie al

materialului lemnos pe picior marcat din fondul forestier proprietatea publicd al comunei
Bixad.

Rog domnul pregedinte al Comisia economico-financiar[, agriculfurI, amenajarea
teritoriului gi urbanism., si prezinte Raportul de avizare, iar primarul si prezinte Raportul
viceprimarului.
Dl. Primar BAcs M6rton Csaba prezintd detaliat proiectul de hotdrAre.
Secretarul comisiei de specialitate prezintd avizul favorabil.

8o6r Roz6lia: Mullumesc. Vi consult dacl mai avefi gi alte intreb5ri, observafii?
Nu sunt.
Supun Ia vot Proiectul de hot[rAre.
Cine este pentru? L0 voturi
Cine este contra? 1 vot de abtinere, dl. Gyongyosi J6zsef.
in ur*u supunerii Ia vot cu 10 voturi pentru si un vot de abtinere, se aprobi hotirArea,
conform proiectului de hotdrAre.

4. La punctul patru al ordinii de zi avern cuprins Proiectul de hot[rAre Ia revocarea
Hot[rArii Consiliului Local al Comunei Bixad nr. 1612020 privind aprobarea
Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bixad.
Rog domnul preqedinte al Comisia juridicd gi de disciplind, munc[ gi proteclie sociald,
protecfia mediului gi furism ,sd prezinte Raportul de avizare, iar primarul sd prezinte
RaportulViceprimarului.
DI. Primar BAcs Mdrton Csaba prezint[ detaliat proiectul de hot6rAre.
Secretarul comisiei de specialitate prezinfd, avizul favorabil.

8o6r Roz6lia: Mulfumesc. VX consult dacd mai avefi qi alte intrebdri, observalii?
Nu sunt.

Supun la vot Proiectul de hot5rAre.
Cine este pentru? 11 voturi
Cine este contra? -

ir't urma supunerii la vot cu L1 voturi pentru, se aprobi hotirArea, conform proiectului de
hot[rAre.

5. La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotlrAre cu privire la
aprobarea Programului anual al achizifiilor publice pe anul2020.
Rog domnul pregedinte al Comisia economico-financiarh,, agriculturd, amenajarea
teritoriului gi urbanism ,sd prezinte Raportul de avizare, iar primarul sd prezinte Raportul
Compartimentului financiar.
Dl. Primar B6cs M6rton Csaba prezintX detaliat proiectul de hotXrAre.
Secretarul comisiei de specialitate prezint[ avizul favorabil.

Bo6r Rozilia: Mullumesc. Vd consult dacd mai aveli gi alte intrebdri, observafii?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotdrAre.
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Cine este pentru? 11" voturi
Cine este contra? -

tr-, ur*u supunerii la vot cu 11 voturi pentru, se aprobi hotirArea, conform proiectului de

hotdrAre.

6, La punctul gase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotirAre cu privire la
aprobarea Strategiei anuale de achizifie publicd aferentd anului bugetar 2020.

Rog domnul pregedinte al Comisia economico-financiar6, agriculturd,amenajarea
teritoriului gi urbanism, sX prezinte Raportul de avizare, iar primarul sd prezinte Raportul
Compartimentului financiar.
Dl. Primar B6cs M6rton Csaba prezintd detaliat proiectul de hotirAre.
Secretarul comisiei de specialitate prezintd avizul favorabil.

Bo6r Roz6lia: Mullumesc. Vd consult dacd mai aveli gi alte intrebiri, observafii?
Nu sunt.

Supun la vot Proiectul de hotdrAre.
Cine este pentru? 11 voturi
Cine este contra? -

ln urma supunerii Ia vot cu 11 voturi pentru, se aprobi hotirArea, conform proiectului de
hot[rAre.

7. La punctul gapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotdrAre cu privire la
aprobarea contului de execulie al bugetului local pe trimestrut I anul2020.
Rog domnul pregedinte al Comisiei economico-financiar5, agricultur5, amen ajarea
teritoriului gi urbanism, si prezinte Raportul de avizare, iar primarul sd prezinte Raportul
Compartimentului financiar.
Dl. Primar B6cs Mdrton Csaba prezint[ detaliat proiectul de hotdrAre.
Secretarul comisiei de specialitate prezintd avizul favorabil.

Bo6r Roziilia: MulEumesc. Vd consult dacd mai aveli gi alte intrebdri, observafii?
Nu sunt.

Supun la vot Proiectul de hotdrAre.
Cine este pentru? 11 voturi
Cine este contra? -

in utma supunerii Ia vot cu L1 voturi pentru, se aprobi hotirArea, conform proiectului de
hotdrAre.

Bo6r Rozilia:
Stimagi consilieri in continuare dl. Primar vd va aduce in disculie o problemd frecventd in
aceast[ perioadd in comunitatea noastrd si anume prezenta animalelor sHlbatice indeosebi
a ursilor pe teritoriul comunei. TotodatX, dl. Primar va prezenta gi o procedurd de sistem
privind modul de actiune ai institufiilor responsabile in gestionarea incidentelor gi
situatiilor de urgenfd generate de animalele sdlbatice la nivelul judefului Covasna, pusd Ia
dispozifia Institufiei Prefectului - judetul Covasna. Dl. Primar a venit si cu propunerea de
a irrcheia un contract de prestdri servicii ,,in interesul protejdrii faunei gi florei sdlbntice, nl
conseradrii habitatelor naturale, pentru preueniren producerii unor daune importante, tn interesul
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sdndtd[ii gi securitd[ii publice snu pentru nlte ralitLni de interes public mnjor, pe suprnfelele din
perimetrul intraailan constn.tit snu tmprejmtit, neroporturi, gdri, unitdli militare, recoltnren

exemplarelor din speciile de faund sdlbaticd, n pisicilor gi n cfrinilor hoinari se renlizeazd in condigiile

legii nr. 40712006 9i ale cotelor de recoltd snu ale derogdrilor aprobate de gestionarul fondului
cinegetic limitrof ..." .

Dl. Primar - BAcs M6rton Csaba prezintd i::r detaliu procedura aminititi mai sus,
precum gi necesitatea incheierii unui contract de prest6ri servicii in vederea protejirii
faunei si florei sdlbatice al conservdrii habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii
unor daune importante, in interesul sdn[tdfii gi securitdtii publice gi pentru alte rafiuni de
interes public major. Astfel se propune demararea procedurilor privind incheierea unui
contract de prestlri servicii.

Bo6r Roz6lia:
Stimafi consilieri.
Am dezbdtut qi am hotdrAt in problemele inscrise pe ordinea de zi, si am luat la

cunogtinf[ si analizat procedura prezentath de dl. Primar, deci inchid lucrXrile gedinlei.

Vd mulgumesc pentru participare.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Bo6r Rozdlia

PRIMAR

BACS uanTOu CSABA
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