
ROMANIA
JUDETUL COVASNA
COMUNA BATANI
CONSILIUL LOCAL
NR.5808/201s

PROCES VERBAL

incheiat azi 27 OCT 2015 , cu ocazia (inerii gedintei
OCTOMBRIE 2OI5

a

ordinqrd a consiliului local din luna

I
gedinta a fost convocatd prin dispozifia primarului nr, 314 din 22 OCT

2015 , iniJiat pebaza prevederilor art.49 aliniatul (l) si (3) din Legea nr.2l5l200l privind
administrafia publicd locald republicatd ,de dl primar Simon Andras , iar invitatia privind
ordinea de zi propusd a fost adus[ la cunogtin{a locuitorilor comunei prin afigare in vitreinlele
magazinelor de alimentaJie gi in punctele de colectare a laptelui in localitdliile Bdtanii Mari ,

B[Janii Mici , Ozunca BIi , Herculian gi Aita Seacd iar in regedin{a comunei in localitatea
Bltranii Mari a fost afiqta gi pe panoul de anunli .

La apelul nominal facut de secretarul consiliului local Olah Veronka reiese
ca din l2 consilier din care este format consiliul local sunt prezen\i 8 consilierii gi anume; Ola
Mate Istvan , Balo Ervin , Nagy Gabor, Szasz Endre , Konsza Andras Emil , Boda Csaba
Gergely, Dimeny Monika, Mokan Noe

Lipsesc nemotivat d-nii consilieri Ordog Bela, Benko Szilard Andras,
Incze Andras Attila , si Peter Attila

In afara consilierilor se participa de drept Olah Veronka secretarul
consiliului local B61ani , dl ing. Simon Andras primar gi Ola Mate Istvan viceprimarul
comunei

Ca invitat participa Zoldi Hainal Elvira - referent -contabil
S-a constatat c[ gedinfa este legal constituite conform prevederilor art. nr.

40 aliniatul (l) din legea nr. 21512001 cu modificdrile ulterioare privind administra(ia publicd
locala,cu modificdrile gi complectdrile ulterioare

D-ul consilier BODA CSABA- GERGELY ales in gedin{a din luna
SEPTEMBRIE 2015 pe o duratd de 3 luni pe baza art.35 din Legea nr.2l5l200l legea
administraJiei publicd localS republicatd ocupd locul si salutd pe cei prezenJi, deschide gedinfa

ordinard din luna OCT 2015 gi da la citire proiectul ordinii de zi gi solicitd votul pentru
aprobarea ordinii de zi a gedinJei ordinarl din luna OCT 2015

Proiectul ordini de zi propus.
l,Modificarea HotdrArii Consiliului Local BdJani nr.3312013 privind aprobarea organigramei gi

statului de funcfii ale aparatului de specialitate alprimarului comunei Bdfani
2.Diverse .

Cu o intarziere de 10-15 minute soseste consilierul Incze Andras Attila
Presedintele sedintei solicita votul pentru aprobarea ordinii de zi propus de primar

, cu 9 voturi ,,pentru,, a fost aprobat ordinea de zi pentru gedinfa ordinard din luna OCT 2015
dupa cum utmeaza:.



Ic

t

l,Modificarea HotirArii Consiliului Local Batani nt.3312013 privind aprobarea
organigramei gi statului de funcfii ale aparatului de specialitate alprimarului comunei BdJani

2.Diverse .

D-na secretard
21 5 12006 privind administra(ia
contestafii asupraprocesului
consiliului local .

in conformitate cu prevederile art. 42 aliniatul (5) din l-egea nr.
publicd locald republicatd se dE cuvdntul pentru eventualele

verbal intocmit in gedinfa anteriaoar[ din luna SEPT 2015 a

t

Ne avdnd contestatii asupra procesului verbal intocmit , consiliul aprobi cu
unanimitate de voturi adicd cu 9 voturi ,,pehtru" procesul verb4l al sedintei extraordinara din
luna SEPT 2015 conform art. nr. 42 aliniatul (5) din Legea nr. 21512001 privind
administrafia publica local[ republicatd .

In continuare se trece la punctul unu al ordinii de zi aprobat gi anume la
I, Modificarea Hotlrfirii Consiliului Local Bifani nr. 3312013 privind

aprobarea organigramei gi statului de funcfii ale aparatului de specialitate al primarului
comunei BIfani

D-ul primar da la citire proiectul de hotarare impreuna cu expunerea de motive
privind Modificarea Hotdrdrii Consiliului Local Bdfani nr. 3312013 privind aprobarea
organigramei gi statului de funcfii ale aparatului de specialitate al primarului comuneiBdfani

Se da cuvantul pentru d-na Olah Veronka pentru prezentarea raportului de
sustinere a proiectului de hotarare privitoare la Modificarea Hotdrdrii Consiliului Local Ba(ani
nr.3312013 privind aprobarea organigramei gi statului de funcfii ale aparatului de specialitate al
primarulu i comunei B[1ani

Se da cuvintul pentru presedintele comisiei de specialitate pentru prezentarca
avizului asupra proiectului de hotarare privitoare la Modificarea Hotdrdrii Consiliului Local
Bdtani nr. 3312013 privind aprobarea organigramei gi statului de funcfii ale aparatului de
specialitate al primarului comunei Bdfani

Se da cuvintul pentru secretarul consiliului local pentru prezentarca raportul de
avizare pentru legalitatea proiectului de hotarare conform ar't. 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 se trece la vot
Presedintele sedintei solicita votul .I

iliul voteaza cu unanimitate adica
Hotararea nr. .../2015 _ privitoare la Modificarea
3312013 privind aprobarea organigramei gi statului de

cu 9 voturi pentru, si s-a adoptat
Hotdrdrii Consiliului Local Bdfani nr.
funcfii ale aparatului de specialitate al

primarului comunei Bdfani
Se trece la discutarea urmatoarei punct de la ordinea de zi aprobat diverse,
Dl.consilier Szasz Endre in cuvantul sau arata ca cu ocazia intalnirii organizata

de dansul cu cetateni printre altele probleme au ridicat problema pagubelor cauzate de ursi si
de lupi in cursul sezonului de pasunat si daca poate sa raspunda cineva daca primesc despagubiri
sau cand primes despagubiri pentru anumalele omorate de catre ursi si lupi.

Dl primar in cuvantul sau exprima ca procedura cu privire la depunerea actelor si
constatarea pagubelor de catre comisia prevazuta de lege au fost indeplinita la fiecare cazseparut
si au fost inaintate Ia Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vanatoare Brasov , mai de
pafte se rezolva de catre aceasta instiutie .



a

Dl consilier Konsza Andras Emil in cuvantul sau aduce la cunostinta consiliului local si a
dlui primar c podul de la intrare in localitatea Batanii Mici dinspre localitatea Batanii Mari este
foarle degradata si daca nu se restructioneaza circulatia cu vehicole cu tonaj mare in scurttimp
va deveni inpracticabil acest pod.

Dl primar in raspunsul sau arata ca deja a luat masuri sunt comandate ndicatoarele de
restrictie si in cursul saptamanii vor fi montate ia locurile cu probleme respectiv la podul amintit
de dl consilier si la poul de la Egreshidja ,

Dl primar arata ca la proiectul alimentarea cu apa potabila a localitatilor Batanii Mari
Batanii Mici statia de epurare conform proiectului va fi facut la iesire din localitate spre Baraolt
si pentru aceasta statie ee necesar alimentarea cu energie electrica,si sunt doua variante pentru
rezolvarea cu energie electrica ori trebuie adus printr-o retea de la Statia de Gazmetan din
Batanii Mici ori de pe transformatorul DI. Simon Andras Attila care nu este de acord sa fie
folosit transformatorul din propritatea dansului numai asa ca cedeaza la proprietatea acestui
transformator in favoarea comunei cu conditia sa aiba dreptul la alimentarea cu energie
electrica si locuinta dansului tot de pe acest transformator

D-na secretara arata in cuvantul sau ca trebuie facut studiu de oportunitate pentru fiecare
varianta avand in vedere ca in cadrul aparatului de specialitate a primarul nu sunt specialist pe
acest domeniu , trebuie solicitat clarificare de la proiectant si chiar efectuarea studiului de
oportunitate pentru amandoua variante pentru evitarea eventualele neplaceri pe viitor .

Dl primar in cuvantul sau arata mai departe ca dupa parerea dansului varianta s-a fie
alimentat statia de epurare de Statia de gaz metan necesita cheltuilei in plus ca distanta este mai
mare de 1,50 -2,00 Km iar preluarea statiei de la Dl Simon Andras Attilaprin donatie, nu este
nici o cheltuiala .

D-na seczetara arata ca cheltuieli va fi cu amandoua varinate cunoscand situatia de
exemplu cheltuielile notariale si etc chiar din cauza asta este necesar efectuarea a unui studiu de
oportunitate din care s-a rezulta care sunt cheltuiiule comunei cu acest transformator si care cu
celalata varianta , din care sa reiasa ca care varianta este mai buna pentru comuna .

Ne avdnd alte probleme la ordineade zi, gedinfa se declard inchisd laora 12.45
Prezentul proces verbal s-a incheiat in doua exemplare din care un exemplar la

materiualul de gedinJa din luna OCTOMBRIE 2015 9i un exemplar la Instituiia prefectului
JudeJului Covasna pentru controlarea legalitalii.

B[trani .27 OCT 2015
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