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PROCES-VERBAL
lncheiat cu ocazia lucririlor qedinfei ordinare a Consiliului Local al comunei Bixacl, din

data de 21 IANUARIE 2021 ora 15:00

Convocarea Consiliului Local al comunei Bixad in qedinld ordinard pentru astd.zi,
21 iantrarie 2021, ota 15:00 s-a fdcut in conformitate cu preveclerile art. 133 alin. (1) qi art.
134 alin' (1) lit' a) alin. (2) si (3) clirr orclonanta cle Urgenfd a Guvernu]ui nr. s7l2o7gprivind Codul administrativ, cu modificdrile si completdrile ulterioare, inbazaDispozi{iei
Primartrlui comunei Bixad nr. 1 din 14 ianuarie 2021, consilierii locali fiind invitali prin
adresa nr, 65 114.01.2021.

AvAnd in vedere contextul actual, cAncl limitarea gi diminuarea rdspA.clirii
coronavirusului sAARS-Cov2 reprezintd o urgentd de sdn6tate publicd pentru cetdfeni,
Prectlm gi pentru autoritdfi, necesitatea prevenirii rispAndirii mrecliilor respiratorii
(Covid-19), Ia nivelul Consiliului Local al comunei Bixad, gedinga va avea loc in sala clegeclinld respectand mdsurile de prevenire a rdspandirii virusului covlD-19 impuse, sianume pttrtarea mdstilor de proteclie si a respectxrii distanlei sociale de 2 m fiinclobligatorie pentru to{i participanfii la seclintd.

Proiectul ordinii de zi al gedinlei a fost adus la cunogtin(d publicd prin afigare lapanoul de afigaj din comuna Bixad, publicat pe site-r-rl institutiei ry-reu-brds$zed.e gi p,s Iadispozilia consilierilor locali inclusiv prin mijloace electronice, in grupul de Facebook,
respectiv pe adresele de e-mail ale acestora, comnnicate in prealabil.

Preqedintele de qedinli doamna Ajgel Agnes: Constat cd sunt indepli.ite
condiqiile cerute de lege pentru convocarea consiliului, gedinfa este legal constituitd, fiindprezenli 11 cor-rsilieri, Dl primar?

B6cs Mdrton csaba: Domnul consilier sunt prezenfi 11 consilieri locali din cei 11 infunclie, astfel nr-r lipsegte nimeni.
Ajgel Agnes: Drept urmare declar cleschise lucrdrile gedinfei consiliului Local alcotnunei Bixad' La lr-rcrdrile gedinfei noastre, din partea Instituliei prefectului judefului

Covasna nu participi nimeni.
La lucrdrile gedinlei de astizi participd cle clrept primarul gi contabila primdriei *De6k M6nika.
Primarttl Comunei Bixad, B6cs Mdrton Csaba, prezintd procesul-verbal al gedi.leiextraordinare din data de 05 iauuarie 2027, care a fost idcut public prin afigare la avizierulaflat la sediul Prinrdliei comuuei Brxad, precrlm 9i pe site-ul institufiei www.bukszacl.ropeutru a putea fi sttic{iat in veclerea formuldrii ever-rtualelor contestatii la co,tinutulacestuia.

RoMANTI
JUDETUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BIXAD

Vd consult, dacd avefi obiecfii ra co.li,utul procesurui-verbar?
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Nefiind, supun la vot procesul-verbal al gedinlei menlionat mai inainte.
Cine este pentru?- 11 voturi
Cine este contra? -

Dac[ se abline cineva? -

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al gedinlei extraordinare din
data de 05 ianuarie 2021.

Stimali consilieri,
Ali primit proiectul ordinii de zi, precum gi materialele gedinlei de astlzi.
Astfel ir proiectul ordinii de zi avem inscrise urmXtoarele probleme:
V[ consult dacl aveli observalii la proiectul ordinii de zi?

Proiect de hotirAre cu privire la aprobare a organizdni gi funcfionirii retelei qcolare a

comunei Bixad, judelui Covasna pentru anul scolar 2027-2022,
Proiect de hotdrAre cu privire la aprobarea Planului de ac[iuni sau de lucriri de interes
locai pentru repartizarea orelor de muilcd pentru beneficiarii de ajutor social gi pentru
persoanele pentru care s-a dispus sancliunea prestdrii unei activitdgi in folosul comunitdlii
din comuna Bixad, pentru anul2027,
Proiect de hotirAre cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de
investifie ,,infiinlare trotuar pietonal lAngX DN12(E578) km 39+200 -40+gTS",

Proiect de hotdrAre cu privire la organizarea intAlnirilor cu cetilenii gi programul de
audiente acordate acestora, de cXtre consilierii locali pe anul2O2l,,
Proiect de hotirAre cu privire la modificarea gi completarea Contractului de delegare nr.
412009. a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitdlilor membre ale Asociagiei de
Dezvoltare Intercomunitard ,,ECO SEPSI", incheiat cu S,C. TEGA S.A. SfAntu Gheorghe,
Proiect de hotirAre cu privire la aprobarea contului de executie al bugetului local pe
trimestrul IV anul 2020.

Ajgel Agnes: Sr-rpun aprobdrii proiectul ordinii d.e zi alqedintei de astdzi .

Cine este pentru? 11 voturi.
Cine este contra? -

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a gedinfei de astdzi.

Ajgel Agnes: inainte de a intra in dezbaterea ordinii d.e zi, doresc sX fac cAteva precizdri, qi
anume:

Potrivit art.228 din Ordonanfa de Urgenli a Guvernului nr. 5712019 privind Codul
administrative, cu modific[rile gi completdrile ulterioare, nu pot lua parte la deliberarea gi
adoptarea hotdrArilor consilierii care au un interes personal in problema supusX dezbaterii.
Dacd sunt asemenea situafii, consilierii sunt obliga{i sd anunle la inceputul gedinlei
consiliuliul local, interesul personal pe care-l au in problema respectivd.

JinAnd cont cd proiectele de hotdrAre inscrise pe ordinea de zi au fost analizate gi
dezbdtute i:r qedingele comisiilor de specialitate, vin cu propunerea ca acestea, precum gi
referatele de aprobare care au condus la promovarea proiectului de hotf,rAre sd nu mai fie
prezentate, urmAnd si fie prezentate doar rapoartele comisiilor de specialitate, respectiv
rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Bixad.
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Supun votului deschis propunerea 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 uru al ordinii de zi avem cr-rprins proiectul de
aprobarea organiz[rii gi funcqiondrii refelei scolare a comunei
pentru anul qcolar 202L-2022.

Rog domnul pregedinte al Comisiei economico-financiard, agricultur5, amenajarea
teritoriului gi urbanism, sd prezinte Raportul de avizare, iar primarul sd prezinte Raportul
Comp artimentului financi ar.

Dl. Primar B6cs M6rton Csaba prezint[ detaliat proiectul de hotdrare.
secretarul comisiei de specialitate prezintd avizul favorabil.
Ajgel Agnes: Mulfumesc. Vd consult dacd mai aveli gi alte intrebdri, observatii?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotf,rAre.
Cine este pentru? 10 voturi
Cine este contra? - .1 vot de ablinere - dna. 8o6r Roziilia.
itt t,mu supunerii la vot cu L0 voturi pentru si un vot de ab{inere, se aprobi hotirArea,
conform proiectului de hotdrAre.

2. La punchil doi nl ordinii de zi
aprobarea Planultii de acliuni sau de
muncd pentru beneficiarii de ajutor
sanc[iunea prestirii unei activiteti fu1

2021..

Rog domnul pregedinte al Comisia de activit[fl social-culturale, culte,invdgamAnt,sdnitate,
familie gi protecfia copilului, sd prezinte Raportul de avizare, iar primarul sd prezinte
Raportul Compartimentului autoritate tutelard gi asistent[ sociald.

DL Primar B6cs M6rton Csaba prezinth detaliat proiectul de hotdrare.
secretarul comisiei de specialitate prezin td avizulfavorabil.
Ajgel Agnes: Mulfumesc. Vd consult dacd mai ave(i qi alte intrebdri, observatii?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotdrAre.
Cine este pentru? 11 voturi
Cine este contra? - .

1n urma supunerii la vot cu LL voturi pentru se aprobi hotirArea, conform proiectului de
hotdrAre.

3' La punctul ttei al ordhdi de zi avem cuprins proiect de hotdrAre cu privire la aprobarea
Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investifie ,,lnfiintare trotuar pietonal lAngd
DN12(E578) km 39+200 -40+325,,.

avem cuprins proiectul de hotdrAre cu privire la
Itrcrdri de interes local pentru repartizarea orelor cle
social gi pentru persoanele pentru care s-a dispus
folosul comunitd{ii din comuna Bixad, pentru anr,rl

hotirAre cu privire la
Bixad, judeful Covasna
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Rog domnul pregedinte al Comisiei economico-finan ciard., agriculturd, amen ajarea
teritoriului qi urbanism, sd prezinte Raportul de avizare, iar primarul sd prezinte Raportul
Comp artimentului financiar.

Dl. Primar B6cs M6rton Csaba prezintl detaliat proiectul de hotdrAre.
secretarul comisiei de speciaritate prezin td avizul favorabil.
Ajgel Agnes: Mulgumesc. Vd consult dacd mai aveli gi alte intrebdri, observafii?
Nu sunt.

Supun la vot Proiectul de hotdrAre.
Cine este pentru? 1"1 voturi
Cine este contra? - .

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

4. La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins proiectul de hotdrAre cu privire la
organizarea intAlnirilor cu cetdlenii gi programul de audienfe acordate acestora, de citre
consilierii locali pe anul 2021.
Rog domnul preqedintii Comisiei economico-financiard, agriculturd, amenajarea
teritoriului gi urbanism, Comisiei de activitf,li social-culturale, culte,invdfdmAnt,sdndtate,
familie gi proteclia copilului, Comisiei juridice qi de disciplini, muncd qi protecfie sociald,
proteclia mediului gi turism, sd prezinte Rapoartele de avizare, iar primarul sd prezinte
Raportul Compartimentului autoritate tutelard si asistenti sociall

Dl. Primar B6cs M6rton Csaba prezintd detaliat proiectul de hot6rAre.
secretarul comisiei de specialitate prezin t6, avizulfavorabil.
Ajgel Agt es: Mullumesc. Vd consult dacd mai aveli gi alte intrebari, observalii?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotXrAre.
Cine este pentru? 11 voturi
Cine este contra? -
in t rma supunerii Ia vot cu 11 voturi pentru si
conform proiectului de hotdrAre.

un vot de abginere, se aprobi hotirArea,

5' I'a pwrctul cinci al ordinii de zi avem cuprins proiectul de hotdrAre cu privire la
modificarea gi completarea Contractului de delegare nr. 4l2OO9. a gestiunii serviciilor
publice de salubrizare a localitdfilor membre ale Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitard
,,ECO SEPSI", incheiat cu S.C. TEGA S.A. SfAnru Gheorghe.
Rog domnul pregedinte al Comisia juridicd gi de disciplin[, muncd gi proteclie sociald,
proteclia mediului gi turism, sd prezinte Raportul de aviza re, iar primarul sI prezinte
Raportul co.silierului din cadrul Cabinetului primarului.

Dl. Primar Bacs M6rton Csaba prezintd detaliat proiectui de hotxrare.
Secretarul comisiei de specialitate prezintx avizul favorabil.
Ajgel Agnes: Mulgumesc. Vd consult dacd mai ave(i qi alte intrebdri, observatii?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotirdre.
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Cine este pentru? 11 voturi
Cine este contra? -
in urma supunerii la vot cu 11 voturi pentru, se aprobi hotirArea, conform proiectului de
hotIrAre.

6,La punctul gase al ordinii de zi avem cuprins proiectul de hothrAre cu privire Ia
aprobarea contr-rlui de executie at bugetului local pe trimestrul IV anul2020.
Rog domnul pregedinte al Comisiei economico-financiard,agriculturi,amenajarea
teritoriului gi urbanism, si prezinte Raportul de avizare, iar primarul sd prezinte Raportul
Compartimentului financiar.

Dl. Primar B6cs M6rton Csaba prezintd detaliat proiectul de hotdrare.
secretarul comisiei de specialitate prezintd avizul favorabil.

Ajgel Agnes: Mulgumesc. Vd consult dacd mai avefi gi alte intreblri, observalii?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotirAre.
Cine este pentru? 11 voturi
Cine este contra? -
in urma supunerii la vot cu 11 voturi pentru, se aprobi hotirArea, conform proiectului de
hotdrAre.

Ajgel Agnes:
in continuare il rog pe dl. Primar sd prezinte Raportul privind

bunurilor aparlinAnd domeniului pr-rblic gi privat al comunei Bixad pe
si prezinte si Raportul asupra stdrii economice, sociale gi de mediu a

sittratia gestiondrii
anul 2020 gi dupd
comunei Bixad pe

bunurilor aparfinAnd
Raportul asupra stdrii

anul 2020.

Dl. Primar prezintd Raportul privind situafia gestionxrii
domeniului public si privat al comunei Bixad pe anur 2o2o Ei
economice, sociale gi de mediu a comunei Bixad pe anul2020.
Ajgel Agnes:

Stimafi consilieri.
Am dezbdtut gi am hotdrAt in problemele inscrise pe ordinea d.e zi, si am luat la

cunogtintd gi analizat Rapoartele prezentate de domnul primar, deci inchid lucrdrile
gedin!ei.

Vi mulgumesc pentru participare.

PRE$EDINTE

Ajgel Agnet

or-Yt{

DE SEDINTA PRIMAR

Bdcs Mirton-Csaba


