
RoMArule
IUDETUL COVASNA

CONSITIUL LOCAL AL COMUNEI BIXAD

PROCES-VERBAL
incheiat cu ocazia lucririlor qedinlei ordinare a Consiliului Local al comunei Bixad din

data de 16 APRIIIE2O2t ora 15:00

Convocarea Consiliului Local al comunei Bixad in gedinlH ordinarl pentru astdzi,
L6 aprilie 202L, ora L5:00 s-a ficut ir conformitate cu prevederile art. 1"33 alin. (1) gi art. L34
alin. (1) Iit. a) alin. (2) 9i (3) din Ordonan{a de Urgen}H a Guvemului nr. STl2Otg privind
Codul administrativ, cu modificlrile gi completdrile ulterioare, in baza Dispoziliei
Primarului comunei Bixad nr. 18 din 09 aprilie V02'!., consilierii locali fiind invitali prin
adresa nr. 720 I 09.04.2021,.

AvAnd in vedere contextul actual, cAnd limitarea gi diminuarea rispAndirii
coronavirusului SAARS-COV2 reprezintd o urgenfl de s5ndtate publici pentru cet6{eni,
Precum gi pentru autoritifi, necesitatea prevenirii rXspAndirii infecliilor respiratorii
(Covid-19), la nivelul Consiliului Local al comunei Bixad, qedinfa va avea loc in sala de
qedinti respectAnd mHsurile de prevenire a rdspAndirii virusului COVID-19 impuse, qi
anume purtarea mdgtilor de protecfie gi a respectdrii distanfei sociale de 2 m fiind
obligatorie pentru to{i participanfii la gedint[.

Proiectul ordinii de zi al gedinlei a fost adus la cunogtin[H publici prin afigare la
panoul de afigaj din comuna Bixad, publicat pe site-ul institufiei www.bukszad.ro gi pus la
dispozifia consilierilor locali inclusiv prin mijloace electronice, in grupul de Facebook,
respectiv pe adresele de e-mail ale acestora, comunicate in prealabil.

Pregedintele de gedinfi domnul Ajgel szabolcs: Constat c6
condiliile cerute de lege pentru convocarea consiliului, gedinfa este legal
prezenfi 1], consilieri, dl. primar?

B{cs Mdrton Csaba: Domnul consilier sunt prezen[i 11 consilieri locali din cei lL in
func(ie,.astfel nu lipsegte nimeni.

Ajgel Szabolcs: Drept urmare declar deschise lucrdrile gedintei Consiliului Local al
comunei Bixad. La lucrdrile qedingei noastre, dir-r partea Institufiei prefectului judelului
Covasna nu participi nimeni.

La iucrXrile qedinlei de astizi participi de drept primarul.
Primarul Comunei Bixad, B6cs M6rton Csaba, prezintX Procesul-verbal al gedinlei

extraordinare din data de 22 tnartie 2021, care a fost fdcut public prin afigare la avizieruI
aflat la sediul PrimXriei comunei Bixad, precum gi pe site-ul institufiei www.bukszad.ro
pentru a putea fi studiat ?n vederea formuldrii eventualelor contestatii la continutul
acestuia.

vd consult, dacS ave[i obiec{ii la conlinutur procesurui-verbal?
Nefiind, supun la vot procesul-verbal al qeclinlei men(ionat mai inainte.
Cine este pentru?- 11 voturi

sunt indeplinite
constituitH, fiind



Cine este contra? -

DacX se abEine cineva? _

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al qedinlei ordinare din data
de 22martie 2021.

Stimali consilieri,
A1i primit proiectul ordinii de zi, precum gi materialele gedinEei de ast;zi.
Astfel in proiectul ordinii de zi avem inscrise urmdtoarele probleme:
vi consult dacd avefi observafii Ia proiectul ordinii d.e zi?

1' Proiect de hotdrAre cu privire Ia aprobarea bugetului general consolidat al comunei
Bixad pe anul2021,

2' Proiect de hotXrAre cu privire la aprobarea acord[rii burselor scolare pe anul2021
pentru elevii din scoala Gimnaziald,,Mikes Armin,, din comuna Bixad,

3' Proiect de hotirAre cu privire la insusirea Acordului de cooperare privind
organizarea si exercitarea activitdfii de audit public intern,

4' Proiect de hotf,rAre cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare integratd a
comunei Bixad 2021.-2027,

5' Proiect de hotdrAre cu privire la revocarea HotdrArii Consiliuiui Local al comunei
Bixad nr' 1112021 cu privire la aprobarea unui studiu, precum si a proiectului
Actului adifional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer,
tratare qi depozitare deseuri in judeful Covasna nr. 128128.04.2017, incheiat intre
judepl Covasna 9i S.C. ECO BIHOR S.R.L.,

6' Proiect de hot[rAre cu privire la modificarea HotHrArii Consiliului Local al comunei
Bixad nt. 1012021 cu privire la aprobarea voiumului, modului de valorificare si
metodologia de calcul a preturilor de referint[ pentru anul de productie 2021, al
masei lemnoase, care se recolteazi din fondul forestier proprietatea public[ al
comunei Bixad,

7' Proiect de hotdrAre cu privire la aprobarea contului de executie al bugetului local pe
trimestrul I an:ul2021,

Ajgel Szabolcs: Supun aprobirii proiectr-rl ordinii de zi algedintei de astdzi .

Cine este pentru? 11 voturi.
Cine este contra? -
cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi agedingei de astdzi.

Ajgel Szabolcs: inainte de a intra in dezbaterea ordini i de zi, doresc sd fac cAteva
precizdri, gi anume:

Potrivit afi' 228 din Ordonanfa de UrgentX a Guvernului nr. s7/2o1,gprivind Codul
administrative, cu modific5rile si completdrile ulterioare, nu pot lua parte la deliberarea gi
adoptarea hotdrArilor consilierii care au un interes personal in problema supusr dezbaterii.
Dacd sunt asemenea situafii, consilierii sunt obliga(i sd anunfe la inceputul gedinfeiconsiliuliul local, interesul personal pe care-l ,u in proHema respectivd.

Tinand cont cx proiectele de hotdrAre inscrise pe ordinea de zi aufost analizate gidezbdtute in gedinqeie comisiilor de specialitate, .rin c., propunerea ca acestea, precum gi



referatele de aprobare care au condus la promovarea proiectului de hotdrAre si nu mai fie
prezentate, urmAnd s[ fie prezentate doar rapoartele comisiilor de specialitate, respectiv
rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitite al
Primaruiui Comunei Bixad.

Supun votului deschis propunerea de mai i:rainte.
Cine este pentru? 11 voturi.
Cine este contra? -

Cu unanimitate de vofuri a fost aprobatl propunerea.
Se intrd in dezbaterea ordinii d.e zi.

1,La punctul unu al ordinii de zi avern cuprins proiectul de hotdrAre cu privire la
aprobarea bugetului general consolidat al comunei Bixad pe anul2021.

Rog domnii pregedinfi al Comisiei economico-financiard, agriculfurd, amenajarea
teritoriului qi urbanism, Comisia socio-cu1tural[, culte, invd{dmAn! sdndtate, familie gi
protectia copiilor, Comisia juridicd gi de disciplind, muncd gi protectie sociald, protecfia
mediului si turism sd prezinte Rapoartele de avizare, iar primarul si prezinte Raporful
Compartimentului financiar contabil.
Dl. Primar B6cs Mdrton Csaba prezintd detaliat proiectul de hotirare.
secretarii comisiilor de specialitate prezinti avizele favorabile.

Ajgel szabolcs: Mulfumesc. vj consult dacd mai aveli gi alte intrebdri,
Nu sunt.
Supun Ia vot Proiectul de hotdrAre.
Cine este pentru? L1 voturi
Cine este contra? - .

ln urma supunerii la vot cu 11" voturi pentru, se aprobi hotirArea, conform

observa{ii?

proiectului de hotHrAre.

2, La punctul doi al orilinii ile zi avem
aprobarea acorddrii burselor gcolare pe anul
,,Mikes Armin" din comuna Bixad.

Rog domnii pregedingi ai Comisiei economico-financiari, agriculfure, amenajarea
teritoriului qi urbanism, Comisia socio-cultural5, culte, invdlimAnt, sindtate, familie si
protectia copiilor, sd prezinte Rapoartele de avizare, iar primarul sd prezilte Raporful
Compartimentului financiar contabil.
Dl. Primar B6cs M6rton Csaba prezintd detaliat proiectul de hotrrare.
secretarii comisiilor de speciaritate prezintd avizele favorabile.

Ajgel Szabolcs: Mullumes..ie .or-rrrlt daci mai aveli gi alte intrebiri, observafii?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotXrAre.
Cine este pentru? 10 voturi
Cine este contra? - 1 vot de ablinere - doamna 8o6r R6z6ria.

in urma supunerii la vot cu 10 voturi pentru si un vot de abtinere se aprobi
hotirArea, conform proiectului de hotdrAre.

3, La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins
insugirea Acordului de cooperare privind organizarea
public intern.

cuprins proiectul de hotdrAre cu privire la
202'J, pentru elevii din Scoala Gimnaziald

proiectul de hotdrAre cu privire la
gi exercitarea activitdfii de audit



Rog domnul pregedinte al Comisiei economico-financi ard, agriculturd, amenajareateritoriului Ei urbanism, si prezinte Raportul de avizare, iar primarul sd prezinte RaportulCompartimentului financiar contabil.
Dl. Primar Bdcs Mdrton Csaba prezintd detariat proiectul de hotxrare.
secretarul comisiei de speciaritate prezint, avizul favorabil.

Ajgel szabolcs: Mulgumes.. va .or,rrlt dacd mai avefi gi alte intrebdri, observafii?Nu sunt.

Supun Ia vot proiectul de hotdrAre.
Cine este pentru? 11 voturi
Cine este contra? - .

1'-t u'mu supunerii Ia vot cu 11 voturi pentru se aprobi hotirirea, conformproiectului de hotXrAre.

4' La punctul patru al ordinii de zi avemcuprins proiectul de hotdrare cu privire laaprobarea Strategiei de dezvoltare integratd a comunei Bixad 2021-2027.
Rog domnul pregedinte al Comisiei economico-financi ard, agriculfurd, amenajareateritoriului gi urbanism, sd, prezinre Raportul de avizare, iar primarul sx prezinte RaportulCompartimentului financiar contabil.

Di. Primar B6cs M6rton Csaba prezint[ detaliat proiectur de hotdrare.
secretarul comisiei de specialitate prezin td avizurfavorabil.

Ajgel szabolcs: Mulfumes.. vd .or-,rrlt daci mai avefi gi alte intrebdri, observafii?Nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotdrAre.
Cine este pentru? 11 voturi
Cine este contra? - .

in urmu supunerii la vot cu
proiectului de hotirAre.

Supun la vot proiectul de hotirAre.
Cine este pentru? 11 voturi
Cine este contra? -.

in urma supunerii la vot cu
proiectului de hotdrAre.

L1 voturi pentru se aprobi hotirArea, conform

11 voturi pentru se aprobi hotirArea, conform

5' La punctul cinci al ordinii ile zi avemcuprins proiectuI de hotarare cu privire larevocarea Hotdrarii Consiliului Local al comunei Bjxad nr. r.1,l2o21.cu privire Ia aprobareaunui studiu' precum gi a proiectului Acfului adilional nr. 5 la Contractul de delegare agestiunii serviciului de transfer, tratare qi depozitare degeuri in judeEol corru.r,u ,rr.128128.04.2012 incheiar intre judepl Covasna gi i.c. ECo BIHOR s.R.L..
Rog domnul pregedinte al Comisiei economico-financiar5, agriculfurd, amenajareateritoriului qi urbanism, si prezinte Raporful de avizare, iar primarul sd prezinteRaporfulConsilierului din cadruI Cabinetului primarului 

.
Dl. Primar Bdcs M6rton Csaba prezintddetariat proiectur de hotdrare.secretarul comisiei de speciaritate prezintd avizur favorabil.

*.r r#tel 
szabolcs: Mulgumer.. va consult dacd mai aveli gi alte intrebiri, observafii?

6' La punctul gase al orilinii ile zi,avemcuprins proiectul de hotdrare cu privire Iamodificarea Hot,rarii Cons,iurui Locar al corn-unet ;l;';;:\;;;;;i' cu privire ra



aProbarea volumului, modului de valorificare si metodologia de calcul a prefuriior de
referintl pentru anul de producfie 2021, almasei lemnoase, care se recolteazd din fondul
forestier proprietatea publici al comunei Bixad.

Rog domnul pregedinte al Comisiei economico-financiard, agriculturi, amenajarea
teritoriului gi urbanism, sd prezinte Raportul de avizare, iar primu*t ,x prezinte Raporful
Viceprimarul comunei Bixad .

Dl. Primar B6cs M6rton Csaba prezintddetaliat proiectul de hotdrare.
secretarul comisiei de specialitate prezi. td avizulfavorabil.

Ajgel Szabolcs: Mulfumes.. Vd .or-rrrlt dac[ mai avefi qi alte intrebdri, observalii?
Nu sunt.

Supun la vot Proiectul de hotdrAre.
Cine este pentru? 10 voturi
Cine este contra? - 1 vot de abqinere - domnul Gyiingyiis i !6zsef .in urma supunerii la vot cu 10 voturi p".,t* gi un vot de ablinere se aprobi
hotirArea, conform proiectului de hotdrAre.

7' La punctul gapte al ordinii de zi avem cuprins proiectul de hot[rAre cu privire la
aprobarea contului de execufie ar bugetului local pe trimestrul l anul2021.

Rog domnul pregedinte al Comisiei economico-financiard, agriculturd, amenajarea
teritoriului qi urbanism, sd prezinte Raportul de avizare, iar primu.rl rd prezinte Raporful
Compartimentului financiar contabil.
Dl. Primar B6cs M6rton Csaba prezintd detaliat proiectul de hotirare.
secretarul comisiei de specialitate prezin td, avizulfavorabil.

Ajgel Szabolcs: Mulfumes.. vd .o.rrrlt dacd mai aveli gi alte intreb5ri, observa(ii?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotirAre.
Cine este pentru? L1 voturi
Cine este contra? -.

in urma supunerii la vot cu 11 vofuri pentru se aprobi hotirArea, conform
proiectului de hotdrAre.

Ajgel Szabolcs:

Stimati consilieri.
Am dezbdtut gi am hotdrAt in problemele

cunogtinlX gi analizat Rapoartele prezentate de
gedinlei.

VH mulgumesc pentru participare.

PRE$EDINTE DE $EDINTA

inscrise pe ordinea de zi, gi am luat la
domnul primar, deci inchid lucrHrile

PRIMAR

Bdcs Mirton-CsabaA'Wbolcs


