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ROMANi,A
JUDETUL COVASNA
COM A BATANI
CONSILIIJL i-OCAL
NR.2995 12015

PROCES VERBAL

incheiat azi 28 mai 2015 ., cu ocazia{inerii gedintei ordinard a consiliului local din luna

MAI 2OI5 ,

gedinta a fost convocatd prin dispozilia primarului nr, 140 din 18 MAI
2015 , iniliat pebazaprevederilor art.49 aliniatul (l) si (3) din Legea nr.2l5l200l privind

administrafia publicd loiald republicatd ,de dl primar Simon Andras , iar invitalia privind

ordinea dg, zi propusd a fost adusd la cunogtinla locuitorilor comunei prin afi$are in vitreinlele

magazinelor de aiimentalie gi in punctele de colectare a laptelui in localitdliile BiJanii Mari ,

Betanii Mici , Ozunca Bdi , Herculian gi Aita Seac6 iar in regedinfa comunei in localitatea

Bafanii Mari a fost afigta gi pe panoul de anunli '

La apelul nominal facut de secretarul consiliului local Olah Veronka reiese

ca din l2 consilier din careeste format consiliul local sunt prezenli 9 consilierii 9i anume; Ola

Mate Istvan , Balo Ervin , Dimeny Monika , Nagy Gabor, Boda Csaba Gergely, Mokan Noe,

Incze Andras Attila , Konsza Andras Emil si Peter Attila
Lipsesc nemotivat d-ul consilier Benko Szilard Andras, Szasz Endre si

Ordog Bela
In afara consilierilor se participa de drept Olah Veronka secretarul consiliului

local BdJani , dl ing. Simon Andras primar gi Ola Mate Istvan viceprimarul comunei

Ca invitat participa Zoldi Hainal Elvira - referent -+ontabil

S-a constatat cd ledinfa este legal constituite conform prevederilor art. nr'

40 aliniatul (l) din legea nr. 21512001cu modificdrile ulterioare privind administratia publicd

locald,cu modificdrile gi complectdrile ulterioare

D-ul consilier Nagy Gabor ales in gedinla ordinara din luna MARTIE

3015 pe o duratd de 3 luni pe baza art.35 din Legea nr.21512001 legea administraliei publici

local[ republicatd ocupd locul si salutd pe cei prezenli, deschide gedinfa ordinard din luna MAI

l0l5 9i dd la citire proiectul ordinii de zi gi solicit[ votul pentru aprobarea ordinii de zi a
pdin{ei ordinard din luna MAI 2015

Proiectul ordini de zi ProPus.
I , Revocarea Hotararii nr. 2212015 privind modificarea HCL nr. 17 120L5

2. modificarea Hotararii nr. 1712015 privind dezmembrarea a unui supraata de

reren inscris in CF nr. 24825 apartinand domeniului privat al comunei Batani

3, Rectificarea bugetului local aprobat pe anul 2015

4. Diverse ..
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presedintele sedintei solicita votul pentru aprobarea ordinii de zi cu propunerea

primarului , cu 9 voturi ,,pentru,, a fost aprobat ordinea de zi pentru gedinfa ordinard din luna

APRII-IE 2015 dupa cum urmeaza :

1, R.evocarea Hotararii nr.2212015 privind modificarea HCL nr. 17l20I5

2. modificarea Hotararii nr. 1712015 privind dezmembrarea a unui supraata de

teren inscris in cF nr..2 4825 apartinand domeniului privat al comunei Batani

3, Rectificarea bugetului local aprobat pe anul2015 .
4. Diverse ..

Cu o intarziere de l5 minute soseste dl. Consilier Peter $ttila
D-na secretard in conformitate cu prevederile art. 42 aliniatul (5) din Legea nr.

21512006 privind administrafia publiea localS republicatd se dd cuvantul pentru eventualele

contesta{ii asupra procesului o.ibul intocmit in gedinfa anteriaoar[ din luna APRILIE 2015 a

consiliului local .

Ne avdnd contestafii asupra procesului verbal intocmit , consiliul aprobd cu

unanimitate de voturi adicd cu 9 voturi ,,pentru" procesul verbal al sedintei ordinara din luna

APRILIE 2015 conform art. nr. 42 aliniitul (5) din Legea nr.21512001 privind administraJia

publica locald republicatd .

In continuare se trece la punctul unu al ordinii de zi aprobat 9i anume la

1, Revocarea Hotarariinr.22/2O15 privind modificarea HCL nr.17l20l5
D-ul primar da la citire proiectul de hotarare impreuna cu expunerea de motive

privind Revocarea Hotararii nr.2212015 privind modificarea HCL nr. 17l20l5

Se da cuvantul pentru d-na Olah Veronka -secretar pentru prezentarea

raportului de sustinere a proiectului de hotarare privitoare la Revocarea Hotararii nt.2212015

privind modificarea HCL nr' 17l20l5
Se da cuvintul pentru presedintele comisiei de specialitate pentru prezentatea

avizului asupra proiectului de hotarare privitrare la Revocarea Hotararii nr.2212015 privind

modificarea HCL nr. 17l20l5
Se da cuvintul pentru secretarul consiliului local pentru prezentarea raportul de

avizarc pentru legalitatea proiectului de hotarare conform art. ll7 litera ,,a,, din Legea nr'

215l200l privind ud11inirt*tia publica locala republicata .Secretarul prezinta avizul de legalitate

Se da cuvintul Pentru discutii -
Ne avand luari de cuvinte se trece la vot

Presedintele sedintei solicita votul '

Consiliul voteaza cu unanimitate adica cu 9 voturi pentru, si s-a adoptat

Hotararea nr.2412015 privitoare ta Revocrrea Hotararii nt.22/2015 privind modificarea HCL nr'

t7l20l5
Cu o intarziere de 22 minute soseste dl consilier Szasz Endre

Se trece la discutarea urmatoarei punct de la ordinea de zi aprobat

2. modificarea Hotararii nr. 17l20l5 privind dezmembrarea a unui supraata

de teren inscris in CF nr.23305 apartinand domeniului privat al comunei Batani

D-ul primar da la citire proiectul de hotarare impreuna cu expunerea de motive

privind modificarea i{otararii nr. 17l20l'5 privind dezmembrarea a unui supraata de teren inscris

in cF nr. 23305 apartinand domeniului privat al comunei Batani
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Se da cuvantul pentru d-na Olah Veronka secretar pentru prezentarea raportului

de sustinere a proiectului de hotarare privind modificarea Hotararii nr. l7l20l5 privind
dezmembrarea a unui supraata de teren inscris in CF nr. 23305 apartinand domeniului privat al

comunei tsatani
Se da cuvintul pentru presedintele comisiei de specialitate pentru prezentarea

avizului asupra proiectului de hotarare privitoare la modificarea Hotarariinr. 17l20l5 privind
dezmembrarea a unui supraata de teren inscris in CF nr. 23305 apartinand domeniului privat al

comuneiBatani .
Se da cuvintul pentru secretarul consiliului local pentru ptezentarea

raportuf de avizare pentru legalitatea proiectului de hotarare conform art. ll7 litera ,,a,, din

Legea nr.2l5l200l privind administratia publica locala republicata .Sdcretarul prezinta avizul de

legalitate
Se da cuvintul pentru discutii-
Ne avand luari de cuvinte se trece la vot
Presedintele sedintei solicita votul .

Consiliul voteaza cu unanimitate adica cu l0 voturi pentru, si s-a adoptat

Hotararea nr.25l2015 privitoare la modificarea Hotarariinr.1712015 privind dezmembrarea

a unui supraata de teren inscris in CF nr. 23305 apartinand domeniului privat al comunei Batani

Se trece la discutarea urmatoarei punct aprobat la ordinea de zi
3, Rectificarea bugetului local aprobat pe anul 2015

D-ul primar da la citire proiectul de hotarare impreuna cu expunerea de motive
privitoare la rectificarea bugetului local aprobat pe anul 2015

Se da cuvintul pentru d-na ZoldiHajnal Elvira -referent - contabil pentru

aprezentaraportul de sustinere a proiectului de hotarare privitoare la rectificarea bugetului local

aprobat pe anul 201 5

Se da cuvintul pentru presedintele comisiei de specialitate pentru prezentarea

raportului asupra proiectului de hotarare privitoare la rectificarea bugetului local aprobat pe anul

2015
Se da cuvintul pentru secretarul consiliului local pentru prezentarea raportul de

avizare pentru legalitatea proiectului de hotarare conform art. ll7 litera ,,a,, din Legea nr'
21512001 privind administratia publica locala republicata .Secretarul prezinta avizul de legalitate

Se da cuvintul pentru discutii-
Ne avand luari de cuvinte presedintele sedintei se solicita votul
Consilierii exprima votul , se voteaza cu 10 voturi ,,pentru,, si fara voturi

impotriva sau abtineri
S-a adoptat cu I0 voturi ,,pentru" Hotararea nr.26l2015 privitoare la

rectificarea bugetului local aprobatpe anul 2015

Ne avand alte probleme la ordinea zi se trece la problemele diverse :

Secretarul UAT pune in vedere pentru alesii local cd alesii locali potrivit
prevediior art.4 alin (2) din Legea nr 17612010 au obligatia sa depuna sau sa actualizeze

decfaratiile de avere si declaratiile de interese anual, cel mai taruiuladata de 15 iunie a anului

curent . Totodata d-na secretara distribuie formularele pentru Declaratia de avere si pentru

declaratia de interes pentru fiecare consilier present la sedinta si pentru primar si viceprimar .

D-na consiliera Dimeny Monika - fiind cu domiciliul in localitatea Herculian aduce la

cunostinta Consiliului local si primarului rugamintea comunitatii din localitatea Herculian s-a

fie inceput demersurile necesare pentru obtinerea despagubri in urma pagubelor cauzate de ploile



w

de gheata- grindina cazuta in seara 2i1ei26.05.2015 in jurul orelor 2l in localitatea Herculian
care a afectat mai mult de 380 de gospodarii prin ruperea tiglelor de pe acoperisul caselor de
locuit si anexele gospodaresc precum sip e camp in jur de 15 ha teren agricolsi 40 ha de faneata .

Frimarul in cuvantul sau exprima ca Comitetul local pentru situatii de urgent a trimis
raportul operativ la IJSU Mihai Viteazul Sfantu gheorghin dimineata din tata de27 mai2015,la
care ddjd a fost solicitat clarificari deoarece raportul este sumar este un raport model sec la care
a fost trimis clarificarile solicitate de ISU Covasna .

Ne avdnd alte probleme la ordinea de zi, gedin{a se declard inchisd la ora 15.50
Prezentul proces verbal s-a incheiat in doua exemplare din care un exempiar la

materiualul de gedinfa din luna MAI 2015 gi un exemplar la Institufia Prefectului Judefului
Covasna pentru controlarea legalitalii.

Bdtrani .28 mai 2015

PRE$ED DE $EDINTA
N {BOR
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