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PROCES -VERBAL

lncheiat astdzi, 23 octombrie 2020, ora L2:00 in gedinla de constituire a

Consiliului Local al Comunei Bixad.
AvAnd in vedere situafia actualX precum gi prevederile Ordonanfelor militare

privind m[surile de prevenire a rdspAndirii COVID-19, dat fiind faptul cI
majoritatea consilierilor locali nu dispun de telefoane mobile performante cu sistem
de operare android, laptop sau calculator astfel i::rcAt gedinla sd se desfHqoare prin
mijloace electronice de comunicare, s-a dispus ca gedinfa de constituire a consiliu
local sd aibd loc la Cdminul Cultural din comuna Bixad, existAnd spa[iu suficient ca

sd fie evitat contactul direct i:rtre consilieri locali qi cei participanli Ia gedinfH. Pe

timpul gedinfei se poart[ obligatoriu mascH de protec{ie gi'se va respecta distanfierea
socialH.

Totodatd, se precizeazd: convocarea consilierilor loca1i precum gi transmiterea
materialului de gedinlH s-a efectuat prin inmAnare gi electronic.

inbaza prevederilor art. LL6 alin. (3) din O.U.G. nr. 57l2O2O privind Codul
administratiu cu modificlrile gi completdrile ulterioare, precum gi luAnd in
considerare fapful c[ postul de secretar general al U.A.T. comuna Bixad este vacantH,

s-a trecut prin invitafia i:rregistratH sub nr. 211.0122.1.0.2020 la comunicarea
consilierilor locali ale clror mandate au fost validate data gi ora gedinlei privind
ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Bixad, convocatd prin
Ordinul Prefectului ]udeful Covasna nr. 229 I 22.'I..0.2020.

Dra. Olariu Esmeralda Bernadette - consilier i:r eadrul Primlriei comunei
Bixad, efectueazd prezenla consilierilor declarali alegi, ale cdror mandate au fost
validate, respectiv:

domnul Miiller J6nos - Uniunea DemocratH MaghiarH din RomAnia
domnul Stekbauer Gyorgy - Uniunea Democratd Maghiard din RomAnia
doamna Ajgel Agnes - Uniunea DemocratH MaghiarH din RomAnia
domnul GyongyosiJ6zsef. - Uniunea Democratd Maghiard din RomAnia
domnul Pirampel lstv6n - Uniunea DemocratH Maghiard din RomAnia
domnul Ajgel szabolcs - Uniunea Democratd Maghiari din RomAnia
domnul Tok Raul- Andor - Uniunea Democratd Maghiard din RomAnia
domnul B6cs Ervin - Uniunea Democratd Maghiarl din RomAnia



9. domnul Neagu Antal - Uniunea Democratd Maghiari din RomAnia
10. domnul lt{tiller ZoltAn- Uniunea Democrat[ Maghiar[ din RomAnia
11. cloamna 8o6r Rozdlia - Candidat Independent
gi ii invit[ s[ semneze convocatorul anexat.

$edinla este deschisi de reprezentantul Instituliei Prefectului Judeful
Covasna, dna. Hetriuc Corina Mihaela, care di citire Ordinului Prefectului nr.
229122.10.2020 de convocare a consilierilor declarafi alegi in gedinfa de constituire,
prezentAnd

- numirul de consilieri locali alesi Ia data de 27.09.2020,in numdr de 11;
- numXrul de consilieri alesi, prezenti la ceremonie, in numdr de 11;
- numlrul de consilieri a1egi, absenfi 0;
- sunt indeplinite condigiile prevlzute de art. 116 alin.(1) din O.U,G. nr.

5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
respectiv validarea unui num6r de mandate de consilier local mai mare decAt primul
numdr natural strict mai mare decAt jumdtate din numirul membrilor consiliului
local stabilit potrivit art.1121171 din o.U.G. nr.S7l2o19, cu modificdrile 9i
completdrile ulterioare, dup6, caz;

- numirul de invitali care participd ta ceremonie I | ,

- scopul gedinlei - constituirea Consiliului Local al Comunei Bixad, urmare a
alegerilor atrtorit5lilor publice locale din 27 .09.2020;

- lucrdrile gedingei de constituire, in conformitate cu prevederile art. 116 alin.
(4) din O.U.G. m.5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile 9i
completdrile ulterioare, sunt conduse de cel mai in vArstf, consilier local al cdrui
mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali ale c[ror
mandate au fost validate;

- din datele puse la dispozilie rezultd cX cel mai in vArstX consilier este
domnul Neagu Antal, ndscut la data de iar aoi'nai tineri consilieri alegi
sunt doamna Ajgel Agr"s ndscuti la data de :espectiv domnul Ajg"l
Szabolcs ndscut Ia data de , care sunt invitafi s[ preia conducerea gedinlei.

Pregedintele de vArstd roagd pe dra, Olariu Esmeralda Bernadette sd prezinte
incheierile pronunfate de Judec[toria SfAntu Gheorghe, prin care sunt validate
mandatele consilierilor locali, declarali alegi.

Dra. Olariu prezint[ incheierea din data de 15 octombrie 2020 emis de

Judecdtoria SfAntu Gheorghe prin care sunt validafi 11 consilieri locali si anume:

1. domnul Mi.iller J6nos CNP
Democrate Maghiare din RomAnia

- candidat din partea Uniunii

- candidat din partea Uniunii2. domnul Stekbauer Gydrgy CNP'
Democrate Maghiare din RomAnia
3. doamna Ajgel Agnes CNP
Democrate Maghiare din RomAnia

- candidat din partea Uniunii



4. domnul Gydngydsi J6zsef CNp
Democrate Maghiare din Romdnia
5. domnul Pirampel Istv6n CNp
Democrate Maghiare din RomAnia
6. domnul Algel Szabolcs CNp

8. domnul B6cs Ervin CNp
Democrate Maghiare din Romdnia
9. domnul Neagu Antal CNI

- candidat din partea Uniunii

candidat din partea Uniunii

candidat din partea Uniunii

din partea Uniunii

rndidat din

Democrate Maghiare din RomAnia
7, domnul Tok Raul- Andor CNp candidat
Democrate Maghiare din RomAnia

- candidat din

partea Uniunii

partea Uniunii
Democrate Maghiare din RomAnia
10. domnul Muller Zoltdn CNp _ :andidat din partea Uniunii
Democrate Maghiare din RomAnia
11,. doamna Bo6r Roz6lia CNp - Candidat Independent

Pregedintele de vArstd dt. Neagu Antal, suplrne votului proiectul ordinei de zi:
I. Depunerea jurdmAntului de cltre consilierii cleclarali alegi, ale cdror

mandate au fost validate de Judecdtoria SfAntu Gheorghe.
II. Depunerea jurXmAntului de cdtre primar - dl. B6cs M6rton-Csaba validat

de Judecdtoria SfAntu Gheorghe, prin incheierea din data d.e 19 octombr ie 2020.

Cu 11 voturi pentru se aprobd ordinea de zi.

Pregedintele de vArstH invitd consilierii locali declarali aleqi, ale cdror mandate
au fost validate, sH depun6, potrivit art.117 alin. (1) din o.u.G. nr. b7l2o19 privind
Codul administrativ, cu modificdrile gi complet5rile ulterioare, urmatorul jur[mAnt
in limba romAnH:

"Jur si respect Constitufia gi legile firii qi si fac, cu buni-credinfi, tot ceea
ce sti irt puterile gi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Bixad. Aga
si imi ajute Dumnezeu!,,.

JurdmAntul s-a depus dupd urmltoarea pro.eCdgli:
DI. Neagu Antal consilier local declarat ales, care conduce gedin{a, a chemat

in ordine alfabeticd consilierii locali s[ citeascH jur[mAntuf iar acegiia s-au prezentat
pe rAnd in fafa mesei special amenajate, pe care se aflH un, exemplar din Constitufia
RomAniei 9i Biblia. Consilierul a pus mAna stAngH atAt pe Constitulie, cAt gi pe
Biblie, 9i a dat citire jur5mAntului, dupH care a semnat jur6mAntul de credingd,
imprimat pe un formular special.

Un exemplar al jur[mAntului se pHstreazd la dosarul de constituire, iar al
doilea s-a tnmAnat consilierului local.

I' Duprr-r.reu jrri*A.lqlri d. .itrg. qorqiti.rii. c..r,uruti uls$i, ur.,giro,



II. Depunerea iurimAntului de citre primar

Primarul depune jurrmAntul prevdzut Ia art. 117 dln o.U.G. nr. s7l2o19
privind Codul administrativ, cu modificdrile gi completHrile ulterioare, in prima
gedinfH privind ceremonia de constituire a consiliului local sau i:r fala judecHtorului
delegat, tn camera de consiliu, in cazul in care prima gedingi privind ceremonia de
constituire a consiliului local nu are loc tn termen de 60 de zile de la data alegerilor.

Pregedintele de vArstI prezintd rezultatul validdrii aiegerii primarului gi invitd
unul dintre cei doi consilieri mai tineri, care il asistH, respectiv doamna Algel Agnes
sd citeascd incheierea ]udecdtoriei SfAntu Gheorghe, apoi iI invitH pe dl. B6cs M6rton-
Csaba - primarul ales si citeasc[ gi sd semneze jurdmAntul.

Dupd depunerea jurdmAntului, dl. B6cs M6rton- Csaba- primarul ales, intri in
exerciliu1 de drept al mandatului.

Dra. Olariu prezintd, gi consemneazd,in procesul - verbal al gedinlei privind
ceremonia de constituire a consiliului local urmitoarele:

Nr. consilieri locali stabilili prin ordin al prefectului, conforrn art.11.2l17L din
Codul administrativ 11-

Nr. consilieri locali validafi de Judecitoria SfAntu Gheorghe 11;

Nr. consilieri locali prezenli Ia qedinli 11;

Nr. consilieri locali care au depus jurdmAntul 1a gedinla privind ceremonia de
constituire a Consiliului Local al Comunei Bixad 11;

Nr. consilieri care att. refuzat sd depuni jurdmAntul la gedinla privind ceremonia
de constituire a Consiliului Local al Comunei Bixad 0;

Nr. consilieri locali, care absenteazH motivat, conform art.116 alin.(8) din Codul
administrativ 0;

Nr. consilieri locali care absenteazi nemotivat 0 .

AvAnd in vedere faptul cd prin Ordinul Prefectului Judeful Covasna m. 14Ol

14.07.2020 pentru comuna Bixad s-a stabilit numdrul mandatelor de consilieri locali de 1.1.,

un numdr de L1 consilieri locali declarati alegi au fost validati de cdtre Judecitoria SfAntu
Gheorghe si au depus jurdmAntul.

Dra. Olariu aduce la cunogtinla primarului si consilieritor locali reglement[rile din
Legea nr.1,61'12003 priaind unele mdsuri pentru asigurnrea transparen[ei tn exercitarea
demnitdlilor publice, a funcliilor publice gi in mediul de nfnceri, preaenirea gi sanclionnrea corup[iei,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare, precum gi cele din O.U.G. m. 5712019, referitoare la
conflictul de interese gi regimul incompatibilit[filor alegilor locali, inmdnAndu-le acestora qi



extras din actele normative menlionate, precum gi extras din O.U.G.57l2olg privind Codul
administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, cu referire Ia CONSILIUL LOCAL,
cu rugdmintea ca fiecare consilier local sx sfudieze aceste documente.

Pregedintele de vArstX declari qedinla i:rchis[.

Pregedinte de vArsti
Neagu Antal

Secretarul general al UAT
POST VACANT

Consilier
Olariu Esmeralda Bernadette
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