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Minuta sedintei publice ordinare din data de 21.02.2018  
 

încheiata astăzi, 21.02.2018, în cadrul şedinţei publice ordinare a Consiliului Local 
al comunei Bixad, judeţul Satu Mare.  
La  şedinţa, care este publică, sunt prezenţi 13 consilieri din 15  şi anume: domnii,  
BERCE GRIGORE ,  BURA VASILE ,  FINTA GRIGORE-IACOB ,  FINTA IOAN,   GALE 
VASILE , GHERE GRIGORE,  MANITA MIHAI,  MAN FELICIAN, TATAR IOAN, TORZ 
IOAN, POP VASILE, GRIGORUT  IOAN, MOLDOVAN VASILE. Absenteaza domnii 
DOBIE  IOAN si HONCA GHEORGHE. 
Sedinţa poate începe, deoarece sunt prezenţi 13 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, dl. Cornea Vasile, asistent social, doamna inspector Posta Lucia 
de la compartimentul contabil si achizitii publice, domnii Crisan Petru si Finta Ioan, 
padurari la Ocolul Silvic Ardud. 
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=13 voturi pentru. Tot secretarul le inmaneaza consilierilor locali cate un 
formular din declaratiile de avere, respective interese cu mentiunea ca aceste 
documente trebuie completate, depuse de dumnealor in termenul prevazut de 
lege, pentru a putea fi communicate mai departe la A.N.I. 
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 ordinară a Consiliului Local Bixad pentru ziua de  

Miercuri, 21.02.2018, orele 17,00 care se va ţine în sala de şedinţe a Consiliului Local Bixad. 

ORDINEA DE ZI: 

1.proiect de hotărâre cu privire  la  aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.12.2017; 

2.Proiect  de hotarare cu privire la aprobarea listelor de inventariere intocmite cu ocazia incheierii 

exercitiului financiar din anul 2017 si aprobarii listelor privind casarea unor obiecte de inventar; 

3.proiect de hotărâre  cu privire la inventarierea masei impozabile existente  in anul financiar 2017, 

pentru Comuna Bixad, Judetul Satu Mare; 

4.proiect de hotărâre cu privire la la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  al Comunei Bixad, 

judeţul Satu Mare pentru anul 2018; 

5. Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea listei de investitii pentru Comuna Bixad, judetul Satu 

Mare, pentru anul 2018; 

6. Proiect  de hotarare cu privire la   aprobarea  volumului de masa lemnoasa prevazut a se recolta 

in anul 2018 din fondul forestier proprietatea Comunei Bixad, Judetul Satu Mare ;  

7. Proiect  de hotarare cu privire la   aprobarea  planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe 

anul 2018, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de 

muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat , cu modificările şi completările ulterioare ;  

8.proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor, pentru 

Comuna Bixad, Judetul Satu Mare; 

9.Diverse.                                    

Proiectul ordinii de zi se supune aprobarii consiliului local 
acesta s-a adoptat cu unanimitate  de voturi de către consilierii locali prezenţi (13 
voturi pentru); 
1. BERCE GRIGORE  =pentru 

2. BURA VASILE =pentru 

3. DOBIE IOAN =absent   

4.  FINTA GRIGORE-IACOB =pentru 

5. FINTA IOAN   =pentru 

6. GHERE GRIGORE =pentru 

7. GALE VASILE =pentru 

8. GRIGORUT IOAN=pentru  

9. HONCA GHEORGHE =absent  

10. MAN FELICIAN =pentru 

11. MANITA MIHAI =pentru 

12. MOLDOVAN VASILE =pentru 

13. POP VASILE=pentru 

14. TATAR IOAN=pentru 

15.TORZ IOAN=pentru 

Are cuvantul dl. Primar: citeste primul punct de pe ordinea de zi  
1.proiect de hotărâre cu privire  la  aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.12.2017; 

DEZBATERI: 

Are cuvantul d.na contabil Qawasma Diana, care da citire raportului de 
specialitate 
Are cuvantul domnul consilier Bura 
Domnul consilier solicita lamuriri referitoare la cheltuielile aferente salariilor profesorilor 

Are cuvantul d.na contabil Qawasma Diana,  
Explica domnilor consilieri faptul ca súmele aferente salariilor profesorilor sunt 
prevazute in conturi cu destinatie speciala, dar si ca anumite sume pe care 



dumnealor le-au primit in plus provin din sentinte judecatoresti; adica dumnealor 
s-au judecat pentru drepturi salariale si au castigat la instante, drept pentru care 
Au primit niste sume in plus. 
După încheierea dezbaterilor domnul preşedinte de şedinţă, FINTA 
GRIGORE-IACOB, supune proiectul de hotărâre spre aprobarea 
consilierilor locali; acesta s-a adoptat cu unanimitate de voturi de către 
consilierii locali prezenţi (13 voturi pentru). 
1. BERCE GRIGORE  =pentru 

2. BURA VASILE =pentru 

3. DOBIE IOAN =absent   

4.  FINTA GRIGORE-IACOB =pentru 

5. FINTA IOAN   =pentru 

6. GHERE GRIGORE =pentru 

7. GALE VASILE =pentru 

8. GRIGORUT IOAN=pentru  

9. HONCA GHEORGHE =absent  

10. MAN FELICIAN =pentru 

11. MANITA MIHAI =pentru 

12. MOLDOVAN VASILE =pentru 

13. POP VASILE=pentru 

14. TATAR IOAN=pentru 

15.TORZ IOAN=pentru 

Are cuvantul dl. Presedinte de sedinta 
 citeste al doilea punct de pe ordinea de zi  
2.Proiect  de hotarare cu privire la aprobarea listelor de inventariere intocmite cu ocazia incheierii 

exercitiului financiar din anul 2017 si aprobarii listelor privind casarea unor obiecte de inventar; 

DEZBATERI: 

Are cuvantul d.na contabil Qawasma Diana, care da citire raportului de 
specialitate 

 
Are cuvantul secretarul UATC 
Spune ca in anul financiar trecut s-a emis o dispozitie cu temei legal Ordinul 2861/2009, 
referitoare, dispozitia, la numirea unei comisii, respective subcomisii, care sa efectueze 
inventarierea patrimoniului localitatii (active si pasiv) si inscrierea bunurilor mobile si 
immobile pe liste separate; acest document contine si procedura de lucru a membrilor 
comisiei; dupa intocmirea inventarului listele, inclusiv cele cu casarea unor obiecte,  se 
aproba de catre ordonatorul principal de credite, dupa care se comunica la contabilitate 
pentru a fi operate si in contabilitate. Primarul trebuie, insa, sa prezinte si consiliului local 
o situatie, potrivit art. 119 – 124 din Legea nr. 215/2001, cu privire la rezultatul activitatii 
desfasurate de catre membrii comisiei de inventariere, de fapt cu privire la inventarul 
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al uat-ului. 
Cu aceasta ocazie se prezinta listele care contin bunurile, se prezinta listele cu bunurile 
uzate si care s-au casat, etc. 
dl. primar considera ca domnii consilieri sa ia act de aceasta situatie printr-o hotarare de 
consiliu local, proiectul in sine tinand loc si de raport annual asupra situatiei gestionarii 
bunurilor; deasemenea se discuta despre inchierieri, concesionari, despre obiecte care 
depasesc gradul de uzura, etc. 



 După încheierea dezbaterilor domnul preşedinte de şedinţă, FINTA 
GRIGORE-IACOB, supune proiectul de hotărâre spre aprobarea 
consilierilor locali; acesta s-a adoptat cu unanimitate de voturi de către 
consilierii locali prezenţi (13 voturi pentru). 
1. BERCE GRIGORE  =pentru 

2. BURA VASILE =pentru 

3. DOBIE IOAN =absent   

4.  FINTA GRIGORE-IACOB =pentru 

5. FINTA IOAN   =pentru 

6. GHERE GRIGORE =pentru 

7. GALE VASILE =pentru 

8. GRIGORUT IOAN=pentru  

9. HONCA GHEORGHE =absent  

10. MAN FELICIAN =pentru 

11. MANITA MIHAI =pentru 

12. MOLDOVAN VASILE =pentru 

13. POP VASILE=pentru 

14. TATAR IOAN=pentru 

15.TORZ IOAN=pentru 

Are cuvantul dl. Presedinte de sedinta 
citeste al treilea punct de pe ordinea de zi  
proiect de hotărâre  cu privire la inventarierea masei impozabile existente  in anul financiar 

2017, pentru Comuna Bixad, Judetul Satu Mare 

 

Are cuvantul secretarul UATC 
 

Le reaminteste domnilor consilieri ca trebuie duse la indeplinire puncte din  Decizia Camerei de 

Conturi Satu Mare nr. 65/29.07.2016, mai concret punctul nr. 1 din decizie,  “estimarea veniturilor 

nu s-a efectuat la un nivel real, pe baza constatarii, evaluarii si inventarierii materiei impozabile” 

Proiectul de h.c.l. prezentat este in sensul celor descrise in decizie; pentru aceasta decizie s-a dispus 

si o prelungire a termenului (printr-o alta decizie emisa de catre Camera de Conturi, la sfarsitul 

anului 2017) drept pentru care s-a initiat proiectul de hcl. Aceasta operatiune va sta la baza 

fundamentarii veniturilor de realizat a bugetelor de venituri si cheltuieli.        

 
După încheierea dezbaterilor domnul preşedinte de şedinţă, FINTA 
GRIGORE-IACOB, supune proiectul de hotărâre spre aprobarea 
consilierilor locali; acesta s-a adoptat cu unanimitate de voturi de către 
consilierii locali prezenţi (13 voturi pentru). 
1. BERCE GRIGORE  =pentru 

2. BURA VASILE =pentru 

3. DOBIE IOAN =absent   

4.  FINTA GRIGORE-IACOB =pentru 

5. FINTA IOAN   =pentru 

6. GHERE GRIGORE =pentru 

7. GALE VASILE =pentru 

8. GRIGORUT IOAN=pentru  

9. HONCA GHEORGHE =absent  

10. MAN FELICIAN =pentru 

11. MANITA MIHAI =pentru 



12. MOLDOVAN VASILE =pentru 

13. POP VASILE=pentru 

14. TATAR IOAN=pentru 

15.TORZ IOAN=pentru 

Are cuvantul dl. Presedinte de sedinta 
citeste al patrulea punct de pe ordinea de zi  
 

proiect de hotărâre cu privire la la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  al Comunei 

Bixad, judeţul Satu Mare pentru anul 2018; 

Are cuvantul d.na contabil Qawasma Diana, care da citire raportului de 
specialitate 
Doamna contabil spune ca proiectul de hcl a fost dezbatut si in sedinta de comisie economica, 

proiectul primind aviz favorabil in forma initiata de catre dl. primar. 

 
După încheierea dezbaterilor domnul preşedinte de şedinţă, FINTA 
GRIGORE-IACOB, supune proiectul de hotărâre spre aprobarea 
consilierilor locali; acesta s-a adoptat cu unanimitate de voturi de către 
consilierii locali prezenţi (13 voturi pentru). 
1. BERCE GRIGORE  =pentru 

2. BURA VASILE =pentru 

3. DOBIE IOAN =absent   

4.  FINTA GRIGORE-IACOB =pentru 

5. FINTA IOAN   =pentru 

6. GHERE GRIGORE =pentru 

7. GALE VASILE =pentru 

8. GRIGORUT IOAN=pentru  

9. HONCA GHEORGHE =absent  

10. MAN FELICIAN =pentru 

11. MANITA MIHAI =pentru 

12. MOLDOVAN VASILE =pentru 

13. POP VASILE=pentru 

14. TATAR IOAN=pentru 

15.TORZ IOAN=pentru 

Are cuvantul dl. Presedinte de sedinta 
citeste al cincilea punct de pe ordinea de zi  
Proiect de hotarâre cu privire la aprobarea listei de investitii pentru Comuna Bixad, judetul Satu 

Mare, pentru anul 2018 

 

Are cuvantul d.na contabil Qawasma Diana, care da citire raportului de 
specialitate 
Doamna contabil spune ca proiectul de hcl a fost dezbatut si in sedinta de comisie economica, 

proiectul primind aviz favorabil in forma initiata de catre dl. primar. 

 

Are cuvantul dl. Consilier local Ghere 
Sala multifunctionala la ce se refera? 
Are cuvantul dl. Primar 
Am incheiat un contract cu niste proiectanti; cand este proiectul gata o sa il prezint 
si consilierilor locali. 



După încheierea dezbaterilor domnul preşedinte de şedinţă, FINTA 
GRIGORE-IACOB, supune proiectul de hotărâre spre aprobarea 
consilierilor locali; acesta s-a adoptat cu unanimitate de voturi de către 
consilierii locali prezenţi (13 voturi pentru). 
1. BERCE GRIGORE  =pentru 

2. BURA VASILE =pentru 

3. DOBIE IOAN =absent   

4.  FINTA GRIGORE-IACOB =pentru 

5. FINTA IOAN   =pentru 

6. GHERE GRIGORE =pentru 

7. GALE VASILE =pentru 

8. GRIGORUT IOAN=pentru  

9. HONCA GHEORGHE =absent  

10. MAN FELICIAN =pentru 

11. MANITA MIHAI =pentru 

12. MOLDOVAN VASILE =pentru 

13. POP VASILE=pentru 

14. TATAR IOAN=pentru 

15.TORZ IOAN=pentru 

Are cuvantul dl. Presedinte de sedinta 
citeste al saselea  punct de pe ordinea de zi  
Proiect  de hotarare cu privire la   aprobarea  volumului de masa lemnoasa prevazut a se recolta in 

anul 2018 din fondul forestier proprietatea Comunei Bixad, Judetul Satu Mare ;  

Are cuvantul dl. Consilier local Ghere 
Domnul consilier local spune ca aceasta cantitate de 5000, sau aproape 5000 mc de lemn pentru a fi 

exploatat este prea mare; dumnealui spune ca a discutat aceasta chestiune si cu alti specialisti in 

silvicultura si ca stie de la acestia ca este permis sa se exploateze, dar nu mai mult de 1500 mc. 

dl. consilier local este de parere si chiar propune asa ceva, ca ar trebui sa se constituie o comisie 

formata din consilieri locali si alte persoane, care sa verifice suprafata forestiera a localitatii; de fapt 

ce exploateaza cei de la Ocolul Silvic Ardud; ar trebui sa se verifice ce exista in teren si ce se poate 

taia efectiv; dl. consilier este de parere ca padurile trebuie protejate nu taiate; ar trebui sa se faca 

impaduriri, sa se planteze copaci nu sa se taie. 

 
 
Are cuvantul dl. Primar 
Este de acord cu dl. consilier, adica sa se planteze pe suprafata de pasune de 5000 ha brad, molid, 

etc., insa, trebuie sa se faca si o igiena a acestei vegetatii forestiere asa cum spun specialistii pentru 

ca oricum sunt copaci care se usuca si tot trebuie taiati. 

Dl primar le citeste celor prezenti anexa 1 la adresele communicate de catre Ocolul Silvic Ardud; 

documentul contine informatii referitoare la cantitatile, respectiv categoriile de lemne care trebuie 

taiate.    

După încheierea dezbaterilor domnul preşedinte de şedinţă, FINTA 
GRIGORE-IACOB, supune proiectul de hotărâre spre aprobarea 
consilierilor locali; acesta s-a adoptat cu majoritate de voturi, dupa cum 
urmeaza: 11 voturi pentru; voteaza impotriva dl. Consilier Ghere 
Grigore; dl. Consilier Ghere mai spune si ca nu sunt suficiente materiale 
care sa justifice cantitatea de lemne care trebuie recoltata, aici 



dumnealui referindu-se la material tehnic de natura silvica; se abtine dl. 
Consilier Moldovan Vasile. 
1. BERCE GRIGORE  =pentru 

2. BURA VASILE =pentru 

3. DOBIE IOAN =absent   

4.  FINTA GRIGORE-IACOB =pentru 

5. FINTA IOAN   =pentru 

6. GHERE GRIGORE =impotriva 

7. GALE VASILE =pentru 

8. GRIGORUT IOAN=pentru  

9. HONCA GHEORGHE =absent  

10. MAN FELICIAN =pentru 

11. MANITA MIHAI =pentru 

12. MOLDOVAN VASILE =abtinere 

13. POP VASILE=pentru 

14. TATAR IOAN=pentru 

15.TORZ IOAN=pentru 

Dupa acest proiect de hotarare dl. consilier local Grigorut cere permisiunea de a parasi 
sala de sedinte pentru ca trebuie sa mearga la medic pentru un tratament care i-a fost 
prescris. 
In sala sunt prezenti 12 consilieri locali. 

 
Are cuvantul dl. Presedinte de sedinta 
citeste al saptelea  punct de pe ordinea de zi  
 
 Proiect  de hotarare cu privire la   aprobarea  planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 

2018, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă 

din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat , cu modificările şi completările ulterioare ;  

 
 

După încheierea dezbaterilor domnul preşedinte de şedinţă, FINTA 
GRIGORE-IACOB, 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  =pentru 

2. BURA VASILE =pentru 

3. DOBIE IOAN =absent   

4.  FINTA GRIGORE-IACOB =pentru 

5. FINTA IOAN   =pentru 

6. GHERE GRIGORE =pentru 

7. GALE VASILE =pentru 

8. GRIGORUT IOAN=absent  

9. HONCA GHEORGHE =absent  

10. MAN FELICIAN =pentru 

11. MANITA MIHAI =pentru 

12. MOLDOVAN VASILE =pentru 

13. POP VASILE=pentru 

14. TATAR IOAN=pentru 



15.TORZ IOAN=pentru 

Are cuvantul dl. Presedinte de sedinta 
citeste al optulea  punct de pe ordinea de zi  
 

proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor, pentru 

Comuna Bixad, Judetul Satu Mare; 

După încheierea dezbaterilor domnul preşedinte de şedinţă, FINTA 
GRIGORE-IACOB, 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  =pentru 

2. BURA VASILE =pentru 

3. DOBIE IOAN =absent   

4.  FINTA GRIGORE-IACOB =pentru 

5. FINTA IOAN   =pentru 

6. GHERE GRIGORE =pentru 

7. GALE VASILE =pentru 

8. GRIGORUT IOAN=absent  

9. HONCA GHEORGHE =absent  

10. MAN FELICIAN =pentru 

11. MANITA MIHAI =pentru 

12. MOLDOVAN VASILE =pentru 

13. POP VASILE=pentru 

14. TATAR IOAN=pentru 

15.TORZ IOAN=pentru 

Punctul 9 de pe ordinea de zi 
DIVERSE 
S-au discutat probleme edilitar gospodaresti 
Lucrările şedinţei publice ordinare  se declară închise. 
 
 
 
 
Secretar U.A.T. 
Mioara  COJOCARU            
                                                  


