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RoMAula
IUDETUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BIXAD

PROCES-VERBAL
incheiat'cu ocazia lucririlor gedinfei ordinare a Consiliului Local al comunei Bixad, din

data de 14 MAI2021ora 1.5:00

Convocarea Consiliului Local al comunei Bixad in gedinfH ordinard pentru astdzi,'l'4 mai 202'l', ora L5:00 s-a fdcut in conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) gi art. 134alin' (1) lit. a) alin. (2) gi (3) din ordonanfa de urgenla a Guvemului nr. srizot'spriui'a-Codul administrativ, cu modificirile gi .o*ptJterile ulterioare, in baza DispozifieiPrimarului comunei Bixad nr.37 dinoT mai202i, consilierii locali fiind invitafi prin adresanr.952107.05.2021,.

AvAnd in vedere contextul actual, cAnd limitarea gi diminuarea rdspAndiriicoronavirusului SAARS-COV2 reprezintH o urgentd de sanHtate public6 p*,;;"rCl'
Precum gi pentru autoritifi, necesitatea prevenirii rdspAndirii inrecliitor respiratorii(Covid-19), la nivelul Consiliului Local al comunei Bixad, gedinla va avea loc in sala de

::9f 
respectand mdsurile de prevenire a rHspandirii virusului CovID-19 impuse, gianume purtarea mHgtilor de protecfie gi a respectHrii distanfei sociale de 2 m fiindobligatorie pentru tofi participantii la gedintd.

Proiectul ordinii de zi al gedinlei a fost adus la cunogtinld publica prin afigare Iapanoul de afigaj dincomuna Bixad, publicat pe site-ul instituliei wlvw.bukszad.ro gi pus ladispozifia consilierilor locali inclusiv prin miltoace electronice, in grupul de Facebook,respectiv pe adresele de e-mail ale acestora, comunicate in prealabil.
Se constati, ci dl. Ajgel szabolcs, a fost ales ca pregedinte de gedinli in gedinfa dinluna februatie 202'l', pe o perioadH de 3 luni, astfel consilierii local prop* ou dl. consilier

BAcs Ervin ca pregedinte de gedintrd.
Propunerea ficuti se suPune la vot gi prin vot deschis consilierii prezenfi au votatin unanimitate pe dl consilier B6cs Ervin capregedinte de gedinti, pe o perioadd de 3luni.Pregedintele de gedinfi domnul Biics Ervin: constat cd sunt indeplinite condiliilecerute de lege pentru convocarea consiliului, gedinfa este legal constituita, fiind prezenfiL0,consilieri, dl. primar?
i$6'cs vrerton Csaba: Domnul consilier sunt prezen{i 10 consilieri locali din cei LL infunclie, astfel lipsegte motivat dl. Mtiller Zolt6n.
Bdcs Ervin: Drept urmare declar deschise

comunei Bixad. La lucrdrile gedinfei noastre, din
Covasna nu participH nimeni.

La lucrdrile gedinlei de astdzi participd de drept primarur.
Primarul Comunei Bixad, B6cs Mdrton Csaba, prezintd procesul-verbal al gedinfeiextraordinare din data de 27 aprilie 2021, care a fost ficut pubtic prin afigare la avizierulaflat la sediul Primdriei comunei Bixad, preclrm si pe site-ul instituliei www.bukszad.ro

lucrHrile gedintrei Consiliului Local al
partea Institufiei prefectului judefului
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pentru a putea fi studiat in vederea formuldrii eventualelor contestatii Ia continutul
acestuia,

vi consult, dacx aveli obieclii ra confinutul procesului-verbal?
Nefiind, supun la vot procesul-verbal al gedingei menfionat mai inainte.
Cine este pentru?- 10 voturi
Cine este contra? -
Dac[ se abgine cineva? _

Cti unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al gedin[ei ordinare din data
de27 aprilie2021,.

Stimafi consilieri,
A(i primit proiectul ordinii de zi, precum gi materialele gedinlei de astdzi.
Astfel in proiectul ordinii de zi avem inscrise urmitoarele probleme:
vH consult dacd avefi observalii la proiectul ordinii de zi?

1' Proiect de hot5rAre cu privire la aprobarea exploatdrii materialului lemnos marcat
in p[durile comunei Bixad pentru consumul propriu al prim[riei,

2. Proiect de hotdrAre cu privire la aprobarea expl,oatdrii materialului lemnos marcat
in pddurile comunei Bixad gi vanzarea directd cdtre populalie,

Domnul Primar ProPune suplimentarea proiectului ordfur ii d.e zi cu umdtorul
proibct de hotdrAre:
Proiect de hotirAre cu privire la modificarea HotirArii Consiliului Local al comunei
Bixad m' 1'312021, privind aprobarea organigramei gi a Statului de functii al aparatului
de specialitate al primarului comunei Bixad.

Bics Ervin: Supun aprobdrii proiectul ordinii d.e zi algedintei de astdzi,cu suplimentarea
propusd de cdtre domnul primar.
Cine este pentru? 10 voturi.
Cine este contra? -
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi agedinlei de astdzi.

B6cs Ervin: inainte de a intra in dezbaterea ordinii d.e zi, doresc s6 fac cAteva precizdri, gi
anume:

Potrivit art.228 din Ordonanta de Urgenfd a Guvernului nr. bTlzolg privind Codul
administrative, cu modificdrile gi completdrill ulterioare, nu pot lua parte la deliberarea gi
adoptarea hotdrArilor consilierii care au un interes personal irr problema supusd dezbaterii.
Dac[ sunt asemenea situalii, consilierii sunt obligali sd anunle la inceputul gedinfei
consiliuliul local, interesul personal pe care-lau in problema respectivd.

JinAnd cont cd proiectele de hotdrAre inscrise pe ordinea de zi au fost analizate gi
dezbitute in gedinqele comisiilor cle specialitate, vin cu propunerea ca acestea, precum gi
referatele de aprobare care au conclus la promovur.u proi".tului de hotlrAre sd nu mai fie
prezentate, urmAnd sd fie prezentate doar rapoartele comisiilor de specialitate, respectiv
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rapoartele comPartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Bixad,

Supun votului deschis propunerea de mai inainte.
Cine este pentru? 1,0 voturi.
Cine este contra? -

Cu unanimitate de voturi a fost aprobati propunerea.
Se intrd i:r dezbaterea ordinii de zi.

1-.La pwctul unu al ordinii de zi avem cuprins
aprobarea exploatHrii materialului lemnos marcat in
consitmul propriu al Primiriei.

Rog domnul pregedinle al Comisiei economico-financiari, agriculturd, amenajarea
teritoriului gi urbanism, sd prezinte Rapoartul de avizare, iar primarul sX prezinte
Raportul Compartimentului financiar contabil.
Dl. Primar B6cs Mdrton Csaba prezintd detaliat proiectul de hotdrare.
secretarul comisiei de specialitate prezinti avizele favorabil.

Biics Ervin: Mulgumesc. Vd consult dac5 mai avefi gi alte intrebdri, observatii?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotdrAre.
Cine este pentru? 9 voturi,
Cine este contra? l" vot de abfinere - dl. Gyongyosi J6zsef.

in urma supunerii ia vot cu 9 voturi pentru si un vot de ablinere, se aprobi
hotirArea, conform proiectului de hotdrAre.

- ?,L,o punctul doi al ordinii de zi avem cuprins proiectul de hotirAre cu privire la
aprobarea exploatdrii materialului lemnos marcat in p6durile comunei Bixacl gi vAnzarea
directX cdtre populatie.
Rog domnul pregedinte al Comisiei economico-financiarH, agriculturl, amenajarea
teritoriului gi urbanism sd prezinte Rapoartul de avizare, iar primarul sd prezinte Raportul
Compartimentului financiar contabil.
Dl. Primar B6cs M6rton Csaba prezintd detaliat proiectul de hotdrAre.
secretarul comisiei de specialitate prezintd avizur favorabil.

proiectul de hot6rAre cu privire la
pHdurile comunei Bixad pentru

observa!ii?n B6cs Ervin: MulEumesc. vd consult dacd mai aveli gi alte intrebdri,
Nu sunt.
Supun Ia vot Proiectul de hotdrAre.
Cine este pentru? 9 voturi,
Cine este contra? 1 vot de ablinere - dl. Gyongyosi Jozsef .

in urma supunerii la vot cu 9 voturi pentru si un vot de abqinere, se aprobi
hotifArea, conform proiectului de hotIrAre.

3, La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins proiectul de hotirAre cu privire la
modificarea Hot6rArii Consiliului Local al comunei Bixad nr, 13l2O21privind aprobarea
Organigramei gi a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei
Bixad.
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Supun la vot proiectul de hotdrAre.
Cine este pentru? j.0 voturi
Cine este contra? -.

rn urma supunerii la vot ctr 10
proiectului de hotdrAre.

B{cs Ervin:
Stima!i consilieri.
Am dezbltut gi am hotdrAt

cunogtinfd gi analizat Rapoartele
gedingei.

Rog domnul pregedinte al Cornisiei juriclice gi de disciplini, muncd gi protecfie socialx,protecfia rnediului gi t,ris,1 si prezi,te Raporhll cle aviza re, iar primarul sd prezinteRaportul Compartimentului financiar contabil.
Dl' Primar B6cs M6rton Csaba prezintd detaliat proiectur de hotdrare.Secretarul comisiei de specialitate prezin td avizulfavorabil.

*,,rj."s 
Ervin: Murfumesc. vd consurt dacd mai aveEi gi arte intrebdri, observafii?

voturi pentru se aprobi hotirArea, conform

inscrise pe ordinea de
domnul primar, deci

PRIMAR

Biics M{rton-Csaba

lr-) Io/

tn problemele
prezentate de

zi, gi am luat la
inchid lucrdrile

n

Vd mulfumesc pentru participare.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Bdcs Ervin


