
RoMANte
IUDETUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BIXAD

PROCES-VERBAL

incheiat cu ocazia lucririlor gedinfei extraordinare a Consiliului Local al comunei

Bixad, din data de 27 aprilie 2021 ora 15:00

Convocarea Consiliului Local al comunei Bixad tn gedinti extraordinard pentru

astdzi,27 apfilie 2021,, oru L5:00 s-a fdcut in conformitate cu prevederile art. 133 alin.(2) lit
a). , art. 1,34 alin. (3) Iit. b) din Ordonanla de Urgen{5 a Guvemului nr. 5712019 privind

Codul administrativ, cu modificirile gi completirile ulterioare, in baza Dispoziliei

Primarului comunei Bixad m. L9 dn 23 aprilie 2021., consilierii locali fiind invitali prin

adresa nr. 831. 123.04.2Q21,.

AvAnd in vedere contextul actual, c6nd limitarea gi diminuarea rHspAndirii

coronavirusului SAARS-COV2 reprezint[ o urgenld de sEndtate publicH pentru cetH{eni,

precum gi pentru autoritXfr, necesitatea prevenirii rdspAndirii infecfiilor respiratorii

(Covid-19), la nivelul Consiliului Loca1 al comunei Bixad, qedinfa va avea loc in sala de

gedinfl respectAnd mdsurile de prevenire a rispAndirii virusului impuse, 9i anume

purtarea mdgtilor de protecfie qi a respectdrii distanlei sociale de 2 m fiind obtigatorie

pentru toli participanlii la gedint[.
Proiectul ordinii de zi aI gedinlei a fost adus Ia cunogtinlH publici prin afigare la

panoul de afigaj din comuna Bixad, publicat pe site-ul institufiei www.bukszad.ro 9i pus la

dispozilia consilierilor locali inclusiv prin mijloace electronice, i:r grupul de Facebook 9i

Whatsapp respectiv pe adresele de e-mail ale acestora, comunicate in prealabil.

Pregedintele de gedinfi domnul Aigel Szabolcs: Constat cd sunt indeplinite

condiliile cerute de lege pentru convocarea consiliului, gedin{a este legal constituit5, fiind
prezenli 8 consilieri, Dl. Primar?

Bics M6rton Csaba: Dl. consilier sunt prezenli 8 consilieri locali din cei t1 tn
functie, lipsesc motivat dna. Ajget Agnes, 8o6r R6z6lia, Mtiller J6nos.

Ajget Szabolcs: Drept urmare declar deschise lucr6rile gedinlei Consiliului Loca1 al

comunei Bixad. La lucrdrile gedintrei noastre, din partea Instituliei Prefectului judefului

Covasna nu participd nimeni.
La lucrHrile gedinlei de astdzi participl de drept primarul, contabila primdriei -

De6k M6nika.
Primarul comunei Bixad, Bdcs M6rton Csaba, prezintl. Procesul-verbal al gedintrei

ordinare din data de L6 aprilie 202L, care a fost f[cut public prin afigare la avizierul aflat Ia

sediul PrimXriei comunei Bixad pentru a putea fi studiat in vederea formulHrii

eventualelor contestalii la conlinutuI acestuia.

VH consult, dacd ave[i obieclii la conlinutul procesului-verbal?

Nefiind, supun Ia vot procesul-verbal al gedintrei menlionat mai tnainte.

Cine este pentru?- 8 voturi,



Cine este contra? -

Dac[ se abline cineva? -

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

de 1.6 aprllie 2020.

Stima(i consilieri,
A[i primit proiectul ordinii de zi, precum gi materialele gedinfei de ast5zi.

Astfel in proiectul ordinii de zi avem inscrise urmitoarele probleme:

1". Proiect de hotdrAre cu privire la aprobarea index[rii impozitelor gi taxelor locale

pentru anul2022

2. Proiect de hot[rAre cu privire Ia aprobarea modelului de contract de prestXri servicii

avAnd ca obiect indepirtarea/relocarea/recoltarea exemplarelor din speciile de

faunX s[lbaticd din perimetrul intravilan al comunei Bixad

V[ consult dacS aveli observalii la proiectul ordinii de zi?

ejgel Szabolcs: Supun aprob[rii proiectul ordinii de zi al qedintei de astdzi.

Cine este pentru? 8 voturi,
Cine este contra? -

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a gedinEei de astizi.

Ajgel Szabolcs: inainte de a intra in dezbaterea ordinii de zi, doresc sX fac cAteva

ptectzdri, gi anume:

Potrivit art.228 din Ordonanfa de Urgenfd a Guvernului nr. 57,12019 privind Codul

administrative, cu modific5rile gi completdrile ulterioare nu pot lua parte la deliberarea 9i

adoptarea hot[rArilor consilierii care all un interes personal in problema supusX dezbatetil

Dac[ sunt asemenea situalii, consilierii sunt obligali s[ anunfe la inceputul gedinlei

consiliuliul local, interesul personal pe care-l au in problema respective.

Tinand cont c[ proiectele de hot6rAre inscrise pe ordinea de zi au fost analizate qi

dezbfitute in gedinlele comisiilor de specialitate, vin cu propunerea ca acestea, precum 9i

referatele de aprobare care au condus la promovarea proiectului de hotdrAre s[ nu mai fie

prezentate, urmAnd sd 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? 8 voturi,
Cine este contra? -

Cu unanimitate de voturi a fost aprobatd Propunerea.
Se intrd ir:r dezbaterea ordinii de zi,

1". La punctul unu al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotlrAre cu privire la

aprobarea index[rii impozitelor qi taxelor locale pentru anul2022.



Rog domnul pregedinte al Comisiei economico-financiard., agriculturH, amenajarea

teritoriild qi urbanism, sd prezinte Rapoartul de avizare, iar primarul sd prezinte Raportul

Consilierului din cadrul Cabinetului Primarului comunei Bixad.

Dl. Primar B6cs M6rton Csaba, prezintd in detaliu Raportul de specialitate.

Secretarul comisiei de specialitate prezintd avintl favorabil.

Aigel Szabolcs: Mulgumesc. Vd consult dacd mai avefi gi alte intrebdri, observalii?

Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotirAre.
Cine este pentru? 8 voturi,
Cine este contra? - .

in urma supunerii la vot cu 8 vofuri pentru , se aprobi hotirArea, conform

proiectului de hotXrAre.

2.La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotdrAre cu privire la

aprobarea modelului de contract de prestiri servicii avAnd ca obiect

indepXrtarea/relocarea/recoltarea exemplarelor din speciile de faund sXlbaticd din

perimetrul intravilan al comunei Bixad.

Domnul pregedinte al Comisiei economico-financiard, agriculturd, amenajarea

teritorial[ qi urbanism, sH prezinte Rapoartul de avizare, iar primarul s[ prezinte Raportul

Consilierului din cadrul Cabinetului Primarului comunei Bixad.

DI. Primar prezintl in detaliu Raportul de specialitate.

Secretarul comisiei de speciali tate ptezintd' avizttlfavorabil.

Ajgel Szabolcs: Mulfumesc. Vd consult dac[ mai avefi gi alte intreb[ri, observafii?

Nu sunt.

Supun la vot Proiectul de hotirAre.
Cine este pentru? 8 voturi,
Cine este contra? -

in urma supunerii la vot cu 8 voturi pentru, se aprobi hotirArea, conform

proiectului de hot5rAre.

Stimali consilieri.
Am dezbdtut gi am hot[rAt in probtemele inscrise pe ordinea de zi, deci trchid

lucrXrile gedingei.

VX mullumesc pentru participare.

Pregedinte de $edinfi
Ajge1 Spalolcs

Primar
Bics M6rton Csaba"il/


