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RoMANre
IUDETUL COVASNA

CONSIIIUI LOCAL AL COMUNEI BIXAD

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

data de 26 FEBRUARIE 2021 ora 15:00

Convocarea Consiliului Local al comurrei Bixad in gedin![ ordinard pentru astdzi,
26 februarie2027, ora 15:00 s-a fdcutin conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) gi art.
134 alin' (1) lit. a) alin. (2) gi (a) clin Orclonanfa cle Urgen[d a Guvernului nr. sTlzllg
privind Codul adminrstrativ, ctt modificirile gi completirile ulterioare, inbazaDispoziliei
Prirnarului comunei lSixad nr.7 din 19 februarie2O2l, consilierii locali fiind invitafi prin
adresa nr. 348119.02.2021.

AvAnd in vedere contextul actual, cAnd limitarea gi diminuarea r[spAndirii
coronavirusului SAARS-COV2 reprezintd o urgenld de sdnf,tate publicd pentru cetdfeni,
precllm si pentru autoritS!i, necesitatea prevenirii rdspAndirii infecfiilor respiratorii
(Covid-19), la nivelul Consiliului Local al comunei Bixad, gedinla va avea 1oc in sala de
9eclinfd respectAnd mdsurile de prevenire a rdspAndirii virusului COVID-19 impuse, gi
anume purtarea mistilor de protecfie si a respectdrii distantei sociale de 2 m fiincl
obligatorie pentru to[i participanlii Ia sedintd.

Proiectul ordinii de zi al gedinlei a fost adus la cunogtinlX publicd prin afigare la
panoul de afigaj dil comttna Bixad, publicat pe site-ul institufiei www.btikszad.ro qi pus la
dispozifia consilierilor locali inclusiv prin mijloace electronice, in grupul de Facebook,
respectiv pe adresele de e-mail ale acestora, comunicate in prealabil.

Se constatd, cI dna. Ajgel Agnes, a fost ales ca presedinte de gedinld in gedinla di,
ltrna noiembrie 2020, pe o perioadd cle 3 luni, astfel consilierii local propun pe dl. consilier
Ajgel Szabolcs ca pregedinte de gedinfd.

Propunerea ficuti se supune la vot gi prin vot deschis consilierii prezenli au votat
in unanimitate pe dl consilier Ajgel Szabolcs ca pregedinte de qedinta pL o perioadd de 3
1Ltn].

Pregedintele de qedin[i doamna Ajgel Szabolcs: Constat cH sunt indeplinite
condiliile cerute de lege pentru convocarea consiliului, gedinga este legal constituitd, fiincl
prezenli 11 consilieri, Dl primar?

B6cs Marton Csaba: Domnul consilier sunt prezenli 11 consilieri locali din cei 11 i.
Iunclie,.astfel nlr lipse;te nimeni.

Ajgel Szabolcs: Drept Llrmare cleclar cleschise lucrdrile geciinlei Consiliului Local al
comunei Ilixad' La lucrdrile gedinlei ttoastre, din partea Institufiei prefectului judefurlr-ri
Covasna nu participd nirneni.

La lucrdrile qedinlei de astdzi participd cre drept primarur.
Prirnarul Comunei Bixad, Bdcs M6rton Csaba, prezintd procesul-verbal al gedin(ei

ordinare din data de 21 ianuarie2021, care a fost fdcut public prin afiqare Ia avizierul aflat



Ia sediul Primiriei comunei Bixad, precum gi pe site-ul institufiei www.bukszad.ro pentru
a pr-rtea fi studiat in vederea forrnuldrii eventualelor contestatii Ia continutrrl acestuia.

vd consr"rlt, dacx aveli obieclii la conlinutul procesului-verbal?
Nefiind, slrPun Ia vot procesul-verbal al gedinfei menlionat mai inainte.
Cine este pentru?- 11 voturi
Cine este contra? -

Dacd se abEine cineva? -

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al gedinlei ordinare din data
de 21 ianuarie2027.

Stimafi consilieri,
Ali primit proiectul ordinii de zi, prectrm gi materialele gedinlei de astdzi.
Astfel in proiectul ordinii de zi avem inscrise urmxtoarele probleme:
Vi consult dacd aveli observa[ii Ia proiectul ordinii de z1?

Proiect de hotirAre cu privire la aprobarea volumului, modului de valorificare si
metodologia de calcul a prefurilor de referinfi pentru anul de produclie Z02l al
masei lemnoase ce se recolteazd din fondul forestier proprietatea publicd a1

comunei lJixad,
Proiect de hotXrAre cu privire la aprobarea unui sfudiu, precum si a proiectului
Actului aditional nr. 5la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer,
tratare si depozitare deseuri in judelul Covasna nr. 1.28128.04.2017, incheiat intre
judelul Covasna gi S.C. ECO IIIHOR S.R.L.
Proiect de hotXrAre cu privire la modificarea gi completarea Ilotdrdrii Consiliului
Local al comunei Bixad m. 6612020 cr-r privire la aprobarea impozitelor gi taxelor
Iocale pentru anul 2021"

Proiect de hotdrAre cu privire la aprobarea Organigramei gi a Statului de ftinclii al
aparatului de specialitate al Primarului comurei Bixad

Ajgel Szabolcs: Supun aprobdrii proiectul orciinii de zi al qedintei de astdzi .

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

Cu unanimitate de votrri s-a aprobat ordinea de zi a gedinlei de astdzi.

Ajgel Szabolcs: inainte de a intra in dezbaterea ordinii d.e zi, doresc sH fac cAteva
precizdri, gi a:rlune:

Potrivit art.22B din ordonanfa de Urgenfd a Guvernurui nr. sTlzoTg privind Codul
administrative, cu modificdrile qi cornpletdrile ulterioare, nu pot lua parte la deliberarea gi
adoptarea hotdrArilor consilierii care au un interes personal in problema supusd dezbaterii.
Daci sunt asemenea sihlalii, consilierii sunt obligafi sd anunle la inceputul gedinlei
consiliuliul local, interesul personal pe care-l au in problema respectivi.

linAnd cont ci proiectele de hotdrAre inscrise pe ordinea de zi ar-r fost analizate gi
dezbdtr-rte ilr geclinlele comisiilor de specialitate, vin cu propunerea ca acestea, precum gi
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referatele de aplobare care au condns la promovarea proiectului de hotdrAre sd nu mai fie
prezentate, urmAud sX fie prezentate doar rapoartele comisiilor de specialitate, respectiv
rapoartele cornpartimentelor cle specialitate din cadml aparatulr-ri cle specialitate a1

Primarului Comurrei Ilixacl.

Supun votului deschis propunerea de mai inainte.
Cine este pentn-r? 11 voturi.
Cine este contra? -

Cu unanirnitate de voturi a fost aprobatd propunerea.
Se intri in dezbaterea ordinii de zi.

l.La putctti tutu al ordinii de zi avem cuprins proiectul de hotdrAre cu privire Ia
aprobarea volurnului, modului de valorificare si metodologia de calcul a prelurilor de
referinld pentrtt anul de producfie 2021 al masei lemnoase ce se recolteazd din fondul
forestier proprietatea publicd al comunei Bixad.
Rog domnul pregedinte al Comisiei economico-financiard, agriculftrrd, amenajarea

teritoriului qi urbanism, sd prezinte Raportul de avizare, iar primarul sd prezinte Raportul

Viceprimarul comnnei Bixad.

Dl. Primar Bdcs Mdrton Csaba prezintd detaliat proiectul de hotdrAre.
Secretarul comisiei de specialitate prezintd avizul favorabil.
Ajgel Szabolcs: Mullumesc. Vi consult dacd mai aveli gi alte intreb[ri, observalii?
Nu sunt.

Supun la vot Proiectul de hotdrAre.
Cine este pentru? 10 voturi
Cine este contra? -.1 vot de ablinere - dl. Gytingyiisi J6zsef..
ir-, t rma supunerii la vot cu 10 voturi pentru si un vot de ablinere, se aprobi hotirArea,
conform proiectului de hot[rAre.

2. La pwrctul doi al ordinii de zi avem cuprins proiectul de hotdrAre cu privire la
aprobarea unui studiu, precum si a proiectului Actului aditional nr. 5 la Contractul de
delegale a gestiunii serviciului de transfer, tratare gi clepozitare degeuri hr judefLrl Covasna
nr.128128.04.2017, incheiat intre judeful Covasna gi S.C. ECo BIHOR s.R.L.
Rog domnul pregedinte al Comisiei economico-financiard, agricultur[, amenajarea
teritoriului gi urbanism, sd prezinte Raportul de avizare, iar primarul sd prezinte Raportul
Compartimentului financiar contabil.

Dl. Primar B6cs Mirton Csaba prezintd detaliat proiectul de hotirare.
Secretarul comisiei de specialitate prezintd avizul favorabil.
Ajgel Szabolcs: Mulfumesc. Vd consult dacd mai aveli qi alte intrebdri, observa{ii?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotdrAre.
Cine este pentru? 11 voturi
Cine este contra? - .

in t,rma supunerii la vot cu 11 voturi pentru se aprobi hotdrirea, conform proiectului cle
hotirAre.



{

3. La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins proiect de hotdrAre cu privire la

modificarea gi completarea HotdrArii Consiliului Local al comunei Bixad m. 6612020 cu

privire Ia aprobarea impozitelor qi taxelor locale pentru anul2021..

Rog domnul pregedinte al Comisiei economico-financiard, agriculturX, amenajarea

teritoriului qi urbanism, si prezinte Raportul de avizare, iar primarul sd prezinte Raportul
Compartimentului financiar contabil.

Dl. Primar Il5,cs Miirton Csaba prezintd detaliat proiectul de hotdrAre.
Secretarul comisiei de specialitate prezintd avizul favorabil.
Ajgel Szabolcs: Mullumesc. VI consult dacl mai aveli gi alte i:rtreb[ri, observafii?
Nu sunt.

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

i., .,r*u supunerii la vot cu L1 voturi pentru se aprobi hotirirea, conform proiectului de

hotirAre.

4, La putctul patnt al ordinii de zi avem cuprins proiect de hotdrAre cu privire la

aprobarea Organigramei gi a Statului de funcfii al aparatului de specialitate al Primaruh,ri
cornunei Bixad.

Rog domnr-rl pregedinte al Comisiei economico-financiard, agriculfuri, amenajarea
teritoriului gi urbanisrn, sd prezinte Raportul de avizare, iar primarul sf, prezinte Raportul
Compartimentului financiar contabil.

Dl. Primar B6cs Mirton Csaba prezintd detaliat proiectul de hotirAre.
Secretarul comisiei de specialitate prezintd avizul favorabil.
Ajgel Szabolcs: Mullumesc. VH consult daci mai aveli gi alte intrebdri, observa[ii?
Nr,r sunt.

Supun la vot Proiectul de hotdrAre.

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

i.t .rr*u supunerii la vot cu L1 voturi pentru se aprobi hotirArea, conform proiectului de

hotXrAre.

Ajgel Szabolcs:
Stimali consilieri.
Am dezbdtut gi am hotirAt

cunogtinfd gi analizat Rapoartele
gedin!ei.

in problemele inscrise pe ordinea de zi, gi am luat Ia

prezentate de domnul prirnar, deci inchid lucririle

Vd mulgurmesc pentru participare.

PRE$EDINTE DE $EDINTA PRIMAR

Bics Mirton-CsabaAjgel Szabolcs


