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Minuta sedintei publice ordinare din data de 27.04.2018  
 

încheiata astăzi, 27.04.2018, în cadrul şedinţei publice ordinare a Consiliului Local 
al comunei Bixad, judeţul Satu Mare.  
La  şedinţa, care este publică, sunt prezenţi 12 consilieri din 15  şi anume: domnii,  
BURA VASILE ,  FINTA GRIGORE-IACOB ,  FINTA IOAN,   GALE VASILE , MANITA 
MIHAI,  MAN FELICIAN, TATAR IOAN, TORZ IOAN, GRIGORUT  IOAN, MOLDOVAN 
VASILE,  DOBIE  IOAN si HONCA GHEORGHE. Absenteaza domnii BERCE 
GRIGORE, GHERE GRIGORE si POP VASILE 
Sedinţa poate începe, deoarece sunt prezenţi 12 consilieri locali în funcţie, fiind 
astfel respectat art. 40, alin. 1 din  Legea nr.215/2001, a administraţiei publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
Deasemenea la şedinţă mai participă  doamna Qawasma Diana, contabil cu 
atributii delegate. 
Secretarul UAT C Bixad le reaminteste consilierilor locali prezenti dispozitiile art. 46 
din Legea nr. 215/2001  ….. “Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea 
hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până 
la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă 
dezbaterilor consiliului local, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 57 alin. (4^1) 
şi art. 101 alin. (3^1).  Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea 
dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de 
contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană 
interesată.”…………………. 
Deasemenea  consilierilor locali li s-a inmanat si procesul verbal de la sedinta 
anterioara; prin urmare acesta se supune aprobarii consilierilor locali, potrivit 
dispozitiilor art. 42, alin. 5 din  Legea nr.215/2001, a administraţiei publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare . Se aproba cu unanimitate de 
voturi=12 voturi pentru.  
 
1. BERCE GRIGORE  =absent 

2. BURA VASILE =pentru 

3. DOBIE IOAN =pentru   

4.  FINTA GRIGORE-IACOB =pentru 

5. FINTA IOAN   =pentru 

6. GHERE GRIGORE =absent 

7. GALE VASILE =pentru 

8. GRIGORUT IOAN=pentru  

9. HONCA GHEORGHE =pentru  



10. MAN FELICIAN =pentru 

11. MANITA MIHAI =pentru 

12. MOLDOVAN VASILE =pentru 

13. POP VASILE=absent 

14. TATAR IOAN=pentru 

15.TORZ IOAN=pentru 

Presedintele de sedinta da citire proiectului ordinii de zi: 
Primarul Comunei Bixad, judeţul Satu Mare 

Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliilor locale;  

vă invită să luaţi parte la şedinţa publică  ordinara a Consiliului Local Bixad pentru ziua de   
Vineri, 27.04.2018, orele 19,00 , care se va ţine în sala de şedinţe a Consiliului Local Bixad. 

ORDINEA DE ZI:       

1. Proiect  de hotărâre cu privire la aprobarea închiderii exerciţiului financiar al Ocolului silvic Ardud 
RA pentru anul 2017 şi bugetul de venituri şi cheltuieli al Ocolului silvic Ardud RA pentru anul 2018; 

2.proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Bixad, 
judetul Satu Mare pe trimestrul II, anul 2018; 

3.proiect de hotarare cu privire la modificarea listei de investitii aprobata prin HCL nr.5/21.02.2018 

4. proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie pentru trimestrul I, anul 2018; 

5.proiect de hotărâre cu privire la reorganizarea retelei scolare a Comunei Bixad, Judetul 

Satu Mare, pentru anul scolar 2018-2019; 
6.Diverse. 

 
Inainte de a se supune la vot proiectul ordinii de zi, se propune si suplimentarea acestuia cu inca 

un proiect de hotarare si anume cu  

Proiect de h o t ăr â r e privind  desemnarea cabinetului individual de avocat „Ioana M. 

Plosca”, care sa reprezinte interesele Unităţii Administrativ Teritoriale – Comuna Bixad 

(consultanta, asistenta si reprezentare juridica) in dosarul 1981/83/2015* 

Are cuvantul dl. consilier local Gale 

Dl. consilier intreaba de ce nu s-a inclus acest proiect de hcl. De la inceput? 

Secretarul UATC le spune ca dupa ce s-au trimis catre consilierii locali convocatorul si 

invitatiile de participare la sedinta, d.na avocat Ioana M. Plosca s-a prezentat la sediul 

primariei si a instiintat pe dl. primar ca avocatul partii adverse, adica al domnului FANEA 

a invocat o exceptie, care are ca obiect angajarea domniei sale de catre primar prin 

incuviintarea prealabila a Consiliului local Bixad;  

… d.na avocat in cursul zilei de 26.04.2018 a comunicat pe e, mail solicitarea cu privire la 

HCL. –ul prin care va fi angajata de catre Consiliul local Bixad, asa incat este lesne de 

inteles din ce motiv se suplimenteaza proiectul ordinii de zi. 

Are cuvantul dl. primar: 

Propune sa se aprobe proiectul ordinii de zi suplimentat si o data cu aceasta si hotararea cu 

privire la avocat 

Mai multi domni consilieri locali nu sunt de accord 

Are cuvantul secretarul UATC 

Acum se aproba doar  suplimentarea proiectului ordinii de zi 

La momentul la care se va dezbate acest punct, referitor la angajarea avocatului se va 

hotara ce se va intampla… 

Astfel se supune la vot suplimentarea proiectului ordinii de zi cu  Proiect de h o t ăr â r e 

privind  desemnarea cabinetului individual de avocat „Ioana M. Plosca”, care sa 



reprezinte interesele Unităţii Administrativ Teritoriale – Comuna Bixad (consultanta, 

asistenta si reprezentare juridica) in dosarul 1981/83/2015* 

-se aproba suplimentarea proiectului ordinii de zi cu 12 voturi pentru 
1. BERCE GRIGORE  =absent 

2. BURA VASILE =pentru 

3. DOBIE IOAN =pentru   

4.  FINTA GRIGORE-IACOB =pentru 

5. FINTA IOAN   =pentru 

6. GHERE GRIGORE =absent 

7. GALE VASILE =pentru 

8. GRIGORUT IOAN=pentru  

9. HONCA GHEORGHE =pentru  

10. MAN FELICIAN =pentru 

11. MANITA MIHAI =pentru 

12. MOLDOVAN VASILE =pentru 

13. POP VASILE=absent 

14. TATAR IOAN=pentru 

15.TORZ IOAN=pentru 

 
Proiectul ordinii de zi suplimentat se supune aprobarii consiliului local in 
totalitatea sa 
acesta s-a adoptat cu unanimitate  de voturi de către consilierii locali prezenţi (12 
voturi pentru); 
1. BERCE GRIGORE  =absent 

2. BURA VASILE =pentru 

3. DOBIE IOAN =pentru   

4.  FINTA GRIGORE-IACOB =pentru 

5. FINTA IOAN   =pentru 

6. GHERE GRIGORE =absent 

7. GALE VASILE =pentru 

8. GRIGORUT IOAN=pentru  

9. HONCA GHEORGHE =pentru  

10. MAN FELICIAN =pentru 

11. MANITA MIHAI =pentru 

12. MOLDOVAN VASILE =pentru 

13. POP VASILE=absent 

14. TATAR IOAN=pentru 

15.TORZ IOAN=pentru 

 
Are cuvantul dl. Presedinte de sedinta: citeste primul punct de pe 
ordinea de zi  
1. Proiect  de hotărâre cu privire la aprobarea închiderii exerciţiului financiar al Ocolului silvic Ardud 
RA pentru anul 2017 şi bugetul de venituri şi cheltuieli al Ocolului silvic Ardud RA pentru anul 2018; 

 
DEZBATERI: 

Are cuvantul dl. Primar  care spune ca este vorba despre incheierea exercitiului 
financiar al Ocolului Silvic Ardud, o entitate care practic a generat venituri pentru 
aceasta localitate; 
Are cuvantul domnul consilier Gale 



Este legal sa aprobam? 
Are cuvantul secretarul 
Da este legal, ocolul fiind in subordinea Consiliului local Bixad, este ordonator 
tertiar sau probabil secundar de credite, asa incat in fiecare an financiar trebuie 
aprobat inchiderea exercitiului financiar din anul anterior. 
 
După încheierea dezbaterilor domnul preşedinte de şedinţă, Dobie Ioan, 
supune proiectul de hotărâre spre aprobarea consilierilor locali; acesta s-
a adoptat cu unanimitate de voturi de către consilierii locali prezenţi (12 
voturi pentru). 
 

1. BERCE GRIGORE  =absent 

2. BURA VASILE =pentru 

3. DOBIE IOAN =pentru   

4.  FINTA GRIGORE-IACOB =pentru 

5. FINTA IOAN   =pentru 

6. GHERE GRIGORE =absent 

7. GALE VASILE =pentru 

8. GRIGORUT IOAN=pentru  

9. HONCA GHEORGHE =pentru  

10. MAN FELICIAN =pentru 

11. MANITA MIHAI =pentru 

12. MOLDOVAN VASILE =pentru 

13. POP VASILE=absent 

14. TATAR IOAN=pentru 

15.TORZ IOAN=pentru 

 
Are cuvantul dl. Presedinte de sedinta: citeste punctul nr. 2 de pe 
ordinea de zi  
 
2.proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Bixad, 

judetul Satu Mare pe trimestrul II, anul 2018 
 

Are cuvantul d.na contabil Qawasma Diana,  
Doamna contabil citeste raportul care sustine proiectul de hotarare 
Doamna contabil mai spune si ca au intervenit anumite modificari la sumele pe care le-au 
primit acum cateva zile, la ceea ce au primit se mai adauga anumite sume legate de 
costuri ale unor documentatii tehnice; asadar, se modifica atat proiectul referitor la 
rectificare cat si proiectul referitor la lista de investitii ( ca o consecinta) 
Domnii consilieri au anumite obiectii referitoare la faptul ca trebuie sa se efectueze lucrari 
de betonare/asfaltare pe strada Torzeni – mai concret de ce nu alta strada…; mai intreaba 
acestia si care este procedura de atribuire a contractului de lucrari ; mai fac anumite 
remarci si cu privire la prêt, etc. 
Are cuvantul dl. primar 
Le explica faptul ca primaria lucreaza cu o firma de achizitii publice care se ocupa de 
intreaga operatiune ( procedura de licitatie, caiet de sarcini, contract de achizitii, etc.)  
Achizitia se face prin SEAP; 



Le arata  si proiectul tehnic, ocazie cu care se poate face un calcul referitor la pretul pe 
m.p. 
….si propune sa  se inceapa cu o alta strada daca totusi domnii consilieri doresc alta….. 
Dupa mai multe discutii totusi se hotaraste sa se asfalteze, totusi,  strada Torzeni. 
Nu se mai poate modifica proiectul de hcl prin introducerea unei alte strazi, pentru ca nu 
este legal d.p.d.v. financiar, neexistand echilibru bugetar, in privinta veniturilor si 
cheltuielilor. Asadar se hataraste cu unanimitate de voturi – 12 voturi pentru – sa se 
inceapa lucrarile la strada Torzeni. 

 
După încheierea dezbaterilor domnul preşedinte de şedinţă, Dobie Ioan, 
supune proiectul de hotărâre spre aprobarea consilierilor locali; acesta s-
a adoptat cu unanimitate de voturi de către consilierii locali prezenţi (12 
voturi pentru). 
 

1. BERCE GRIGORE  =absent 

2. BURA VASILE =pentru 

3. DOBIE IOAN =pentru   

4.  FINTA GRIGORE-IACOB =pentru 

5. FINTA IOAN   =pentru 

6. GHERE GRIGORE =absent 

7. GALE VASILE =pentru 

8. GRIGORUT IOAN=pentru  

9. HONCA GHEORGHE =pentru  

10. MAN FELICIAN =pentru 

11. MANITA MIHAI =pentru 

12. MOLDOVAN VASILE =pentru 

13. POP VASILE=absent 

14. TATAR IOAN=pentru 

15.TORZ IOAN=pentru 

 
Are cuvantul dl. Presedinte de sedinta: citeste punctul nr. 3 de pe 
ordinea de zi  
proiect de hotarare cu privire la modificarea listei de investitii aprobata prin HCL nr.5/21.02.2018 

 

Are cuvantul d.na contabil Qawasma Diana,  
 
Doamna contabil citeste raportul care sustine proiectul de hotarare 

 
După încheierea dezbaterilor domnul preşedinte de şedinţă, Dobie Ioan, 
supune proiectul de hotărâre spre aprobarea consilierilor locali; acesta s-
a adoptat cu unanimitate de voturi de către consilierii locali prezenţi (12 
voturi pentru). 
 

1. BERCE GRIGORE  =absent 

2. BURA VASILE =pentru 

3. DOBIE IOAN =pentru   

4.  FINTA GRIGORE-IACOB =pentru 

5. FINTA IOAN   =pentru 



6. GHERE GRIGORE =absent 

7. GALE VASILE =pentru 

8. GRIGORUT IOAN=pentru  

9. HONCA GHEORGHE =pentru  

10. MAN FELICIAN =pentru 

11. MANITA MIHAI =pentru 

12. MOLDOVAN VASILE =pentru 

13. POP VASILE=absent 

14. TATAR IOAN=pentru 

15.TORZ IOAN=pentru 

 
Are cuvantul dl. Presedinte de sedinta: citeste punctul nr. 4 de pe 
ordinea de zi  
 proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie pentru trimestrul I, anul 2018; 

 

 Are cuvantul d.na contabil Qawasma Diana,  
 
Doamna contabil citeste raportul care sustine proiectul de hotarare 

 
După încheierea dezbaterilor domnul preşedinte de şedinţă, Dobie Ioan, 
supune proiectul de hotărâre spre aprobarea consilierilor locali; acesta s-
a adoptat cu unanimitate de voturi de către consilierii locali prezenţi (12 
voturi pentru). 
 

1. BERCE GRIGORE  =absent 

2. BURA VASILE =pentru 

3. DOBIE IOAN =pentru   

4.  FINTA GRIGORE-IACOB =pentru 

5. FINTA IOAN   =pentru 

6. GHERE GRIGORE =absent 

7. GALE VASILE =pentru 

8. GRIGORUT IOAN=pentru  

9. HONCA GHEORGHE =pentru  

10. MAN FELICIAN =pentru 

11. MANITA MIHAI =pentru 

12. MOLDOVAN VASILE =pentru 

13. POP VASILE=absent 

14. TATAR IOAN=pentru 

15.TORZ IOAN=pentru 

 
Are cuvantul dl. Presedinte de sedinta: citeste punctul nr. 5 de pe 
ordinea de zi  
 

proiect de hotărâre cu privire la reorganizarea retelei scolare a Comunei Bixad, Judetul 

Satu Mare, pentru anul scolar 2018-2019; 

 
are cuvantul secretarul UATC 
 



s-a primit zilele acestea avizul conform de la ISJ Satu Mare; s-a intarziat cu acest proiect 
de hcl pentru ca la Bixad s-au comasat niste clase, asa ca se supune atentiei consiliului 
local proiectul de hcl doar acum 
 
are cuvantul  primarul localitatii 
 
….dumnealui spune ca sunt din ce in ce mai putini copii, efectivele de elevi scazand; prin 
urmare clasele de elevi devin tot mai putine 
poate ca la un moment dat mai multe localitati (Tarsolt, Camarzana, Bixad , etc.) vor duce 
elevii la scoala la Negresti Oas. 

 
După încheierea dezbaterilor domnul preşedinte de şedinţă, Dobie Ioan, 
supune proiectul de hotărâre spre aprobarea consilierilor locali; acesta s-
a adoptat cu unanimitate de voturi de către consilierii locali prezenţi (12 
voturi pentru). 
 

1. BERCE GRIGORE  =absent 

2. BURA VASILE =pentru 

3. DOBIE IOAN =pentru   

4.  FINTA GRIGORE-IACOB =pentru 

5. FINTA IOAN   =pentru 

6. GHERE GRIGORE =absent 

7. GALE VASILE =pentru 

8. GRIGORUT IOAN=pentru  

9. HONCA GHEORGHE =pentru  

10. MAN FELICIAN =pentru 

11. MANITA MIHAI =pentru 

12. MOLDOVAN VASILE =pentru 

13. POP VASILE=absent 

14. TATAR IOAN=pentru 

15.TORZ IOAN=pentru 

 
Are cuvantul dl. Presedinte de sedinta: citeste punctul nr. 6 de pe 
ordinea de zi  
 

Proiect de h o t ăr â r e privind  desemnarea cabinetului individual de avocat „Ioana M. 

Plosca”, care sa reprezinte interesele Unităţii Administrativ Teritoriale – Comuna Bixad 

(consultanta, asistenta si reprezentare juridica) in dosarul 1981/83/2015* 

 
Are cuvantul secretarul localitatii 
Le explica domnilor consilieri faptul ca UATC Bixad se judeca cu dl. Fanea, un cetatean din 
Comuna Bixad, care revendica reconstituire/retrocedare a sediului cladirii fostului CAP din 
localitatea Boinesti; actiunea din dosar se desfasoara din anul 2015, in momentul de fata 
fiind vorba de o rejudecare 
Mai multi domni consilieri spun ca nu au stiut pana acum ca primaria se judeca cu dl. 
FANEA…. Si mai intreaba daca este consilier juridic la primarie; daca se descurca cu asa 
ceva; ce atributii are juristul, etc….. 



Secretarul mai spune si ca este nevoie, d.p.sau d.v., de un avocat cu experienta, dat fiind 
faptul ca partea adversa revendica obiective evidentiate in domeniul public, evaluate la 
anumite sume , etc. 
Are cuvantul dl. primar 
 
Spune ca exista jurist; are atributii, insa,va veni in fata consiliului local, in acest sens cu 
proiect de hcl pentru toate dosarele care sunt foarte complicate; pentru care trebuie sa te 
prezinti efectiv la toate termenele, la toate instantele de toate gradele; sa exerciti toate 
caile de atac etc.  
 
Are cuvantul dl. consilier local Gale 
 
Spune ca o cunoaste pe doamna avocat; este fiica unui domn care a fost procuror… 
 

După încheierea dezbaterilor domnul preşedinte de şedinţă, Dobie Ioan, 
supune proiectul de hotărâre spre aprobarea consilierilor locali; acesta s-
a adoptat cu unanimitate de voturi de către consilierii locali prezenţi (12 
voturi pentru). 
 

1. BERCE GRIGORE  =absent 

2. BURA VASILE =pentru 

3. DOBIE IOAN =pentru   

4.  FINTA GRIGORE-IACOB =pentru 

5. FINTA IOAN   =pentru 

6. GHERE GRIGORE =absent 

7. GALE VASILE =pentru 

8. GRIGORUT IOAN=pentru  

9. HONCA GHEORGHE =pentru  

10. MAN FELICIAN =pentru 

11. MANITA MIHAI =pentru 

12. MOLDOVAN VASILE =pentru 

13. POP VASILE=absent 

14. TATAR IOAN=pentru 

15.TORZ IOAN=pentru 

 
inainte de a se trece la diverse, dl. primar ii spune secretarului de cererea unui anume 
cetatean referitoare la inchirierea unui teren din domeniul public 
Secretarul ii spune ca aceasta cerere nu se afla asupra sa, dar cu toate astea doar cititul 
unor astfel de cereri fara trecerea la fapte nu are nici o semnificatie juridical 
… oare de ce sa citim fara sa continuam sa procedam legal, domnule primar: adica sa 
facem masuratori,  pentru a se vedea ce anume se inchiriaza/concesioneaza, sa facem 
caiet de sarcini, contract cadru; sa fie prezentate la Consiliu local; cei care nu mai 
indeplinesc conditiile referitoare la sederea lor intr-un anumit spatiu public, trebuie somati 
si  notificati sa paraseasca spatiul respectiv; 
…. Oare de ce sa tot citim si de actionat nu se actioneaza; e.g. Cabinetele medicale 
individuale… nu…?...., care in momentul acesta functioneaza cu nerespectarea legii…. 
Nu este cazul sa se mai tot citeasca cereri, insa, din pacate, nu se continua o procedura 
legala….   
 



Diverse 
s-au dezbatut anumite probleme edilitar/gospodaresti 
 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                              Secretar U.A.T. 
consilier,                                                                                 Mioara  COJOCARU            

Dobie Ioan                                                     


