
RoMANIa
IUDETUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BIXAD

PROCES-VERBAL
incheiat cu ocazia lucririlor gedinlei extraordinare a Consiliului Local al Comunei

Bixad, din data de 05 ianuarie 2021 ora 15:00

Convocarea Consiliului Local al Comunei Bixad in gedingd extraordinari pentru
astdzi,05 ianuarie 202L, ora 15:00 s-a fdcut in conformitate cu prevederile art. 133 alin.(2)
lit a)., art.134 alin. (3) lit. b) dir Ordonanfa de Urgen[X a Guvernului nr. 571201,9 privind
Codul administrativ, cu rnodificirile gi cornpletdrile ulterioare, in baza Dispoziliei
Primarului Comunei Bixad nr. 116 din 30 decembrie 2020, consilierii locali fiind invitali
prin adresa m, 2523 130.12.2020.

Proiectul ordinii de zi al gedin[ei a fost adus la cunogtin![ publicl prin afigare la
panoul de afigaj din comuna Bixad.

Pregedintele de qedinli doamna Ajgel Agnes: Constat cd sunt i:rdeplinite
condigiile cerute de lege pentru convocarea consiliului, gedinla este legal constituit6, fiit:rd
prezenji 11 consilieri, Dl primar?

B6cs Mirton Csaba: Dl. consilier sunt prezenli LL consilieri locali din cei 11 in
funcfie, nu lipsegte nimeni.

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

Comunei Bixad. La lucrdrile gedinlei noastre, din partea Instituliei Prefectului judefului
Covasna nu participd nimeni.

La lucr[rile qedingei de astf,zi participd de drept primarul, contabila primdriei -
DeAk M6nika.

Primarul comunei Bixad, B6cs M6rton Csaba, prezintd Procesul-verbal al gedinlei
ordinare din data de 17 decembrie 2020, care a fost f[cut public prin afigare la avizierul
af1.at la sediul Primdriei Comunei Bixad pentru a putea fi studiat in vederea formuldrii
eventualelor contestatii la continutul acestuia.

Vd consult, dacd aveli obiecfii la conlinutul procesului-verbal?
Nefiind, supull la vot procesul-verbal al gedingei menlionat mai inainte.
Cine este pentru?- 11 de voturi
Cine este contra? -

Dac[ se abgine cineva? -

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al gedinlei ordinare din data
de 17 decembrie 2020.

Stima(i consilieri,
Ali primit ploiectul orclinii c7e zi, precr-lm gi materialele gedinlei de astdzi.

#r]



 

Astfel i:r proiectul ordinii de zi avem inscrise urmdtoarele probleme:

1,. privind acoperirea definitivd a deficifului bugetului local al comunei Bixad din
excedentul anilor precedenti;

2. privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporard a golurilor de
casX in anul202l in cadrul sectiunii de functionare.

v[ consult dacd aveli observalii la proiectul ordinii d,e zi?

Ajgel Agnes: Supun aprobdrii proiectul ordinii de zi algedintei de astizi.
Cine este pentru? 11 de voturi.
Cine este contra? -
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea d.e zi agedinfei de astlzi.

Ajgel Agrles, lnainte cle a intra in dezbaterea ordinii d,e zi, doresc sd fac cAteva
precizdri, gi anume:

Potrivit art.228 din Ordonanfa de Urgen!6 a Guvernului nr. S7l2O19 privind Codul
administrativ nu pot lua parte la deliberarea qi adoptarea hotdrArilor consilierii care au un
interes personal in problema supusd dezbaterii. Dacd sunt asemenea situafii, consilierii
sunt obligali sd anunle la inceputul gedinfei consiliuliul local, interesul personal pe care-l
au in problema respective.

Tinand cont c[ proiectele de hot6rAre inscrise pe ordinea de zi aufost analizate gi
dezbdtute in gedingele comisiilor de specialitate, vin cu propunerea ca acestea, precum gi
referatele de aprobare care au condus la promovarea proiectului de hotdrAre sd nu mai fie
prezentate, urmAnd sd fie prezentate doar rapoartele comisiilor de specialitate, respectiv
rapoartele compartimentelor de specialitate din caclrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Bixad.

Supun votului deschis propLlnerea 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 punctul wtu al ordiruii de zi avem cuprins Proiectul de hotarAre privind
acoperirea definitivd a deficitului bugetului local al comunei Bixad din excedentul
anilor precedenfi;

Rog domnul plegedinte al Comisiei economico-financiard, agricultur5, amenajarea
teritoriald gi urbar-risrn, sd prezinte Rapoartul de avizare, iar primarul sd prezinte
Raportul Compartimentului financiar.

DI. Primar B6cs M6rton Csaba, explici cd 
.

anului 2020, in bugetul local al comunei Bixad
secfiunea de dezvoltare cu suma de 3g3.gZZ,B2
definitiv din excedentul anilor precedent,

in urma incheierii exercitiului bugetar al
al antrlui 2020 s-a inregistrat deficit la
lei, cleficitul este necesar a fi acoperit



 

Acoperirea deficitului secfiunii de dezvoltare si sectiunii de functionare a bugetului
local se aface in urma aprobdrii de citre consiliul local prin hotirAre in primele cinci zile
lucrltoare ale lunii ianuarie 2021.

secretarul comisiei de specialitate prezintd avizul favorabil.

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

Supun la vot Proiectr-rl de hotirAre.
Cine este pentru? 1l. de voturi
Cine este contra? -

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

2.La punctul doi al ordhdi cle zi avern cuprins Proiectul de hotdrAre privind utilizarea
excedentului bugetar pentru acoperirea temporard a golurilor de casd in anul ZOZL in
cadrul sec[iunii de funcfionare;

Rog domnul pregedinte al Comisiei economico-financiard, agriculturd, amelajarea
teritoriald qi urbanism, sd prezinte Rapoartul de avizare, iar primarul sd prezinte Raportul
Compartimentului financiar.

DI' Primar B6cs M6rton Csaba, explicd cH propune utilizarea sumei de 100.000 lei din
excedenful rezultat din anii precedenfi, pentru acoperirea temporard a golurilor de cas[
provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sec{iunii de funcfionare a bugetului
local al comunei Bixad din anul curent.

secretarul comisiei de specialitate prezin td, avizur favorabil.
Aigel Agnes: Mulfumesc. Vd consult dacd mai aveli gi alte intrebiri, observafii?
Nu sunt.

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

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

Stimati consilieri.
Am dezbdtut gi am hotdrAt in problemele inscrise pe ordinea d,e zi, deci inchid

lucrdrile gedingei.

Vd mulpmesc pentrn participare.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Ajgel Agnes PRTMAR
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