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ROMANIA
.TUDETUL COVASNA
COMTINA BATANI
CONSILIUL LOCAL
NR.4888 t2015

PROCES VERBAL

incheiat azi 22 SEPT' 2015 , cu ocazia Jinerii gedintei ordinard a consiliului local din luna
SEPT 2015 )

gedinta a fost convocati prin dispoziJia primarului nr,265 din 14 SEPT
l0l5 , iniliat pebaza prevederilor art.49 aliniatul (l) si (3) din Legea nr.27512001privind
administraJia publicd locald republicatd ,de dl primar Simon Andras , iar invitalia privind
ordinea de zi propusi a fost adusd la cunogtinla locuitorilor comunei prin afigare in vitreinlele
magazinelor de alimentafie gi in punctele de colectare a laptelui in localitaliile Bifanii Mari ,

Balanii Mici , Ozunca Bdi , Herculian gi Aita Seac[ iar in regedin{a comunei in localitatea
Balanii Mari a fost afigta qi pe panoul de anunli .

La apelul nominal faiut de secretarul consiliului local Olah Veronka reiese
ca din 12 consilier din care este format consiliul local sunt prezenfi 1 1 consilierii gi anume;

Ola Mate Istvan , Balo Ervin , Nagy Gabor, Szasz Endre , Konsza Andras Emil , Incze Andras
Attila ,Ordog Bela, Benko Szilard Andras, Boda Csaba Gergely si Peter Attila

Lipseste nemotivat d-ul consilieri Mokan Noe
In afara consilierilor se participa de drept Olah Veronka secretarul

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

Ca invitat participa ZoldiHajnal Elvira - referent --contabil
S-a constatat cd gedinfa este legal constituite conform prevederilor art. nr.

l0 aliniatul (l) din legea nr. 21512001 cu modificdrile ulterioare privind administraJia publica
localS,cu modific[rile gi complect[rile ulterioare

D-ul consilier Peter Attila ales in pedin{a ordinara din luna IULIE
1015 pe o duratd de 3 luni pebaza art.35 din Legea nr.21512001 legea administraliei publicd
localS republicati ocup[ locul si salutd pe cei prezen[i, deschide gedinfa ordinard din luna SEPT
l0l5 gi dd la citire proiectul ordinii de zi gi solicita votul pentru aprobarea ordinii de zi a
.edinfei ordinard din luna SEPT 2015

Proiectul ordini de zi propus.
l, Modificarea HCL. Nr.3412015 privind aprobare sumelor si a proiectelor

lropuse de catre comisia de evaluare si selectare a cererilor de finantare nerambursabile din
rugetul local in anul 2015 , prin inlocuirea anexinr.2.

2, Aprobarea bugetului centralizat al creditelor externe si interne a comunei
3atani oe anul 2015-
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3' Rectificarea si completareaHCl nr. 29/2015 privitoare Ia dezmembrarea a unuisuprafata de teren inscris in CF nr. Zigg+
4.Diverse .

cu o intarziere de l0-15 minute soseste consirierur Mokan NoePresedintele sedintei solicita votul pentru up.ouu."a ordinii de zi cu propunereaprimarului ' crt 12 voturi ,,pentru,, a fost aprobat ordinea de zi pentru gedinfa orclinard din l'naSEPT 2015 dupa cym urmeaza :

7' HCL' Nr. 34/2015 privind aprobare sumelor.si a proiectelorpropuse de catre evaluare si selectare u 
"..".ilo. de finantare nerambursabile dinbugetul local in a in inlocuirea anexinr.2.

Batani p" unu:;01::obarea 
bugetului centralizat al creditelor externe si interne a comunei

3' Rectificarea si oompletarcaHCl nr. 2g/20lsprivitoare la dezmembrarea a unuisuprafata de teren inscris in CF nr. Z+Sgq
4.Diverse .

D-na secretard in conformitate cu prevederile art..42 aliniatul (5) din Legea nr.21512006 privind administratia publicd locald ,"puufi.aia : dd cuv6ntul penrru eventualele
::ffrJfj r;r",i|." 

procesurui verbar intocmit in eedinfa an iaoard ain tu-na auc 20rs a

ului verbal intocmit , consiliul aprobd cu

fiffi ' 1;1?;' ;U:l' I r' ;iffi ;1 T:,X ill
In continuare se trece la punc
I, Modificarea HCL. Nr.3

propuse de catre comisia de evaluare si sele
din bugetul local in anul Z0lS ,prin inlocuire

expunerea de motive
proiectelor propuse de
ile din bugetul local in

Se da cuvintul

]IfI" pentru legalitatea proi pentru prezentatea raportul de

:151200\ p.iuinJ?orinisrratia 117 litera ,,a,, din Legea nr.

Se da cuvintul p rul prezinta aviztrl de legalitate
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Ne avand luari de cuvinte se trece la vot
Presedintele sedintei solicita votul .

Consiliul voteaza cu unanimitate adica cu 12 voturi pentru, si s-a adoptat
Hotararea nr.39/2015 privitoare la Modificarea HCL. Nr. 3412015 privind aprobare sumelorsi a proiectelor propuse de catre comisia de evaluare si selectare'a cererilor de finantare
nerambursabile din bugetul local in anul20l5 , prin inlocuirea anexi nr. 2.

Se tr.ece la discutarea urmatoarei punct de la ordine a de zi aprobat
2. Aprobarea bugetului centralizat al creditelor externe si interne a comunei

Batani pe anul 2015
D-ul primar da la citire proiectul de hotarare imprepna cu expunerea de motive

privind Aprobarea bugetului centralizat al creditelor externe si interne a comunei Batani pe anul
2015.

Se da cuvantul pentru d-na Zoldi Hajnal Elvira contabilul comunei pentru
ptezentarea raportului de sustinere a proiectului de hotarare privind Aprobarea bugetului
centralizat al creditelor externe si interne a comunei Batani p" unul 2015-

Se da cuvintul pentru presedintele comisiei de specialitate pentru prezentarea
avizului asupra proiectului de hotarare privitoare la Aprobarea bugetului centializat al creditelor
externe si interne a comunei Batani pe anul 2015-

Se da cuvintul pentru secretarul consiliului local pentru prezentarea raportul de
avizare pentru legalitatea proiectului de hotarare conform art. 11 7 litera ,,a,, din iegea nr.
21512001 privind administratia publica locala republicata .secretarul prezinta avizul d,e leg-alitate

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

consiliul voteaza cu unanimitate adica cu 12 voturi
Hotararea nr.40/2015 privitoare la Aprobarea bugetului centralizat
interne a comunei Batani pe anul 2015.

pentru, si s-a adoptat
al creditelor externe si

Se trece la discutarea urmatoarei punct de la ordine a de zi aprobat
3. Rectificarea si completarea HCL nr.29/2015 privitoare la dezmembrarea

a unui suprafata de teren inscris in CF nr.24g94
D-ul primar da la citire proiectul de hotarare impreuna cu expunerea de motive

privind Rectificarea si completarea HCL nr. 2912015 privitoare la dezmembrarea a unui
suprafata de teren inscris in CF nr.24894

Se da cuvantul pentru d-ul Ola Mate Istvan viceprimarul comunei pentru
ptezentarea raportului de sustinere a proiectului de hotarare privind Rectificarea si compietarea
HCL nr. 2912015 privitoare la dezmembrareaaunui suprafata de teren inscris in CF nr. 24g94

Se da cuvintul pentru presedintele comisiei de specialitate pentru prezentarea
avizului asupra proiectului de hotarare privitoare la Rectifica..u ri 

"o-pletarea 
HCL nr. 2gl2}l5

privitoare la dezmembrareaaunui suprafata de teren inscris in CF nr. z+sgq
Se da cuvintul pentru secretarul consiliului local pentru prezentarea raportul de

TviTare pentru legalitatea proiectului de hotarare conform art. 117 litera ,,a,, din Legea nr.
21512001 privind administratia publica locala republicata .Secretarul prezinta avizul de leg-alitate

Se da cuvintul pentru discutii _
DI. Consilier Konsza Andras Emil in cuvantul sau arata ca , avand in vedere ca in

cele doua localitati respectiv Resedinta comunei localitatea Batanii Mari si Batanii Mici nu
exista apa potabila si luand in considerare si faptul ca in ultimii 3-4 ani a fbst seceta . si la
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dispozitia comunei nu exista alte izvoarc in afara a cele trei izvoare cu debit corespunzator

pentru alimentarea cu apa potabila cele doua localitate , ca si din cauza rigiditatii

ieglementarilor in viagoare nu se poate efectua o dezmembrare s-a fie evidentiat acest teren in

o."u." din inventarele fie pe lista bunurilor publice sau private nu se ia de acolo nimen si nici nu

se vinde , proiectul necesita s-a fie intabulat si s-a fie a comunei , si din cauza acestori greutati nu

aiba Batanii Mari si batanii Mici apa potabila situatia asta este o franare pentru comuna.

Primarul in cuvantul sau relateaza ca situatia asta nu poate fi o impiedicare

lucrurile si procedurile trebuie s-a decurga treptat . '
Ne avand alte luari de cuvinte se trece la vot

Presedintele sedintei solicita votul .

Consiliul voteaza cu unanimitate adica cu 12 voturi pentru, si s-a adoptat

Hotararea nr.41l2015 privitoare la Rectificarea si completarea HCL nr. 2912015 privitoare la

dezmembrarea a unui suprafata de teren inscris in CF nr.24894

Ne av6nd alte probleme la ordine a de zi, gedinla se declard inchisi la ora I 2.50

Prezentul proces verbal s-a incheiat in doua exemplare din care un exemplar la

materiualul de ged1np din luna SEPTEMBRIE 2015 gi un exemplar la Institulia Prefectului

Judelului Covasna pentru controlarea legalitalii.

BdJani .22 SEPTEMBRIE 2015

PRE$EDINTE DE $EDINTA
PETER

iNrocvttr -coNTRA
Secretar - OLAH


