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o.oinura a consiliulu-i local din luna

primarului nr, 169 din 3l IULIE
2015 , iniliat pebaz,aprevederilor art.49 aliniatul (l) si (3) din Legea nr.2l5l200l privind
administraJia puUtice local[ republicatd ,de dl primar Simon Andras , iar invitalia privind
ordinea dg' zi propusd a fost adusd la cunoqtinla locuitorilor comunei prin afigare in vitreinlele
magazinelor di alimentafie gi in punctele de colectare a laptelui in localitS{iile Bd{anii Mari ,
g[tanii Mici , Ozunca Bdi , Herculian gi Aita Seacd iar in regedinla comunei in localitatea
gedinta a fost convocatd prin dispozi{ia

BiJanii Mari a fost afigta gi pe panoul de anunti .
La apelul nominal facut de secretarul consiliului'local Olah Veronka reiese
ca din 12 consilier din care este format consiliul local sunt prezenti 8 consilierii 9i anume; Ola
Mate Istvan , Balo Ervin , Nagy Gabor, Szasz Endre , Boda Csaba Gergely, Konsza Andras
Emil si Peter Attila
Lipsesc nemotivat d-ul consilier Benko Szilard Andras, Incze Andras
Attila ,Ordog Bela, si, Mokan Noe
In afara consilierilor se participa de drept'Olah Veronka secretarul
local Bdfani , dl ing. Simon Andras primar gi Ola Mate Istvan vicePrimarul
Ca invitat participa ZoldiHainal Elvira - referent -+ontabil
S-a oonstatat cd gedin{a este legal constituite conform prevederilor art. nr.
din legea nr. 2151200I cu modificdrile ulterioare privind administratia publiq[

40 aliniatul (l)
locald,cu modificdrile gi complectdrile ulterioare
D-ul consilier Peter Attila ales in gedinfa ordinara din luna IUNIE
2015 pe <j durat[ de 3 luni pe baza art.35 din Legea nr.2l5l200l legea administrafiei publicd
localtrrepublicat[ ocup[ locul si salut[ pe cei prezen[i, deschide gedinla ordinar[ din luna IULIE
2015 gi aa la citire proiectul ordinii de zi gi solicitd vq{ul pentru aprobarea ordinii de zi a
qedinfei ordinar[ din luna IULIE 2015
Proiectulbrdini de zi propus.
7, Completarea Hotararii nr. 3012015 privind acordarea de finantari

nerambursabt'iitlllff:l:1"::t"rt.rii

comunei Batani cu Judetul covasna, orasul Baraolt ,
comunele Aita Mare , Belin , Braditi , Varghis si ISU ,, Mihai Yiteazul,,aljudetului Covasna in
vederea,realizarii obiectivului ,, Construirea a unui garaj pe4tru autospeciale de interventie , prim
aiutor si descarcerare in orasul Baraolt.

(."

3. Aprobarea a unui schimb O. ,o.n la demararea proiectului de alimentarea cu
potabila
apa
a localitatilor Batanii Mari si Batanii Mici din comuna Batani .
4. Acordarea unui mandat special reprezentantului comunei in Adunarea
GeneralI a Asocia(iei de Dezvoltare Intercomunitar[,,AQUACOV"
5. Aprobarea listei sumelor si a proiectelor propuse de catre comisia de evaluare
si selectare a cererilor de finantare nerambursabile din bugetul local pentru organizatiilor
neguvernamentale ,unitdtilor de cult, care se acorda pe anul 2015
6" Diverse ..
Cu o intarziere de 18-20 minute soseste consilierul Mokan Noe
Primarul solicita modificarea ordinii de zti in sensul ca OCPI inca nu a efectuat modificarea de
dezmembrare aterenului si se scoate de la ordineadezi Aprobarea a unui schimb de teren la
demararea proiectului de alimentarea cu apa potabila a localitatilor Batanii Mari si Batanii Mici
din comuna Batani
Presedintele sedintei solicita votul pentru aprobarea ordinii de zi cu propunerea
primarului , cu 10 voturi ,,pentru,, a fost aprobat ordinea de zi pentru gedinfa ordinard din luna
IULIE 2015 dupa cum urmeaza :
l, Completarea Hotararii nr. 3012015 privind acordarea de finantari
nerambursabile din bugetul local
2, Aprobarea asocierii comunei Batani cu Judetul Covasna, orasul Baraolt ,
comunele Aita Mare , Belin , Braditi , Varghis si ISU ,, Mihai Viteazul,,aljudetului Covasna in
vederea realizarii obiectivului ,, Construirea a unui garaj pentru autospeciale de interventie , prim
ajutor si descarcerare in orasul Baraolt.
3. Acordarea unui mandat special reprezentantului comunei in Adunarea
Generald a AsociaJiei de Dezvoltare Intercomunitar6,,AQUACOV"
4. Aprobarea listei sumelor si a proiectelor propuse de catre comisia de evaluare
si selectare a cererilor de finantare nerambursabile din bugetul local pentru organizatiilor
neguvernamentale ,unitdtilor de cult, care se acorda pe anul 2015
5. Diverse ..

D-na secretari in conformitate cu prevederile art. 42 aliniatul (5) din Legea

nr.
21512006 privind administralia public[ locala republicatd se dd cuvdntul pentru eventualele
2015 a
contestafii asupra procesului verbal intocmit in gedinla anteriaoard din luna

IUNIE

consiliului local

.

Ne avAnd contestafii asupra procesului verbal intocmit , consiliul aprobd cu
unanimitate de voturi adic[ cu 9 voturi ,,pentru" procesul verbal al sedintei ordinara din luna
ILINIE 2015 conform art. nr. 42 aliniatul (5) din Legea nr.21512001 privind administralia
publicd local6 republicatd .
In continuare se trece la punctul

l,

unu al ordinii de zi aprobat gi anume la
nr.
30/2015 privind acordarea de finantari
Hotararii
Ccmpletarea

nerambursabile din bugetul local

D-ul primar

da la citire proiectul de hotarare impreuna cu expunerea de motive
privind Completarea Hotararii nr. 3012015 privind acordarea de finantari nerambursabile din
bucetul local

I
Veronka pentru prezentarea raportului de
la
Completarea Hotararii nr. 3012015 privind
privitoare
sustinere a proiectului de hotarare
Se da cuvantul pentru d-na Olah

acordarea de finantari nerambursabile din bugetul local

Se da cuvintul pentru presedintele comisiei de specialitate pentru ptezentatea
avizului asupra proiectului de hotarare privitoare la Completarea Hotararii nr.3012015 privind
acordarea de finantari nerambursabile din bugetul local
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.
21512001privind administratia publica locala republicata .Secretarul prezin(aavizul 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...&r1,......./2015 privitoare la Completarea Hotararii nr. 30/2015 privind acordarea
d" h*"t"r-"*tbr.t"bit. di" bugetul local
Se trece la discutarea urmatoarei punct de la ordinea de zi aprobat
2. Aprobarea asocierii comunei Batani cu Judetul Covasna, orasul Baraolt ,
comunele Aita Mare , Belin , Braditi , Varghis si ISU ,, Mihai Viteazul,,al judetului
Covasna in vederea realizarii obiectivului ,, Construirea a unui garaj pentru autospeciale
de interventie, prim ajutor si descarcerare in orasul Baraolt
D-ul primar da la citire proiectul de hotarare impreuna cu expunerea de motive
privind Aprobarea asocierii comunei Batani cu Judetul Covasna, orasul Baraolt , comunele Aita
Mare , Belin , Braditi , Varghis si ISU ,, Mihai Yiteazul,,al judetului Covasna in vederea
realizarii obiectivului ,, Construirea a unui garaj pentru autospeciale de interventie, prim ajutor
si descarcerare in orasul Baraolt
Se da cuvantul pentru d-ul Ola Mate Istvan - viceprimarul comunei pentru
prezentarea raportului de sustinere a proiectului de hotarare privind Aprobarea asocierii
comunei Batani cu Judetul Covasna, orasul Baraolt , comunele Aita Mare , Belin , Braditi ,
Varghis si ISU ,, Mihai Yiteazul,,al judetului Covasna in vederea realizatii obiectivului ,,
Conitruirea a unui garaj pentru autospeciale de interventie , prim ajutor si descarcerare in orasul
Baraolt
Se da cuvintul pentru presedintele comisiei de specialitate pentru prezentarea
avizului asupra proiectului de hotarare privitoare la Aprobarea asocierii comunei Batani cu
Judetul Covasna, orasul Baraolt , comunele Aita Mare , Belin , Braditi , Varghis si ISU ,, Mihai
Viteazul,,aljudetului Covasna in vederea realizarii obiectivului ,, Construirea a unui garaj pentru
autospeciale de interventie , prim ajutor si descarcerare in orasul Baraolt
Se da cuvintul pentru secretarul consiliului local pentru prezentarea raportul de
avtzarc pentru legalitatea proiectului de hotarare conform art. 117 litera .,a,, din Legea nr.
215l201l privind administratia publica locala republicata.Secretarul prezintaavizul 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
bL Dfi1 <
nrirrifnare la Aprobarea
Anroharez asocierii comunei Batani cu Judetul
privitoare
Mare
Covasna. orasul Baraolt , comunele Aita
, Belin , Braditi , Varghis si ISU ,, Mihai

obiectivului,;9:]1^Y'irea a unui garaj pentru
\.iteazul,,al j udetului Covasna in vederea rea|izarii
si descarcerare in orasul Baraolt
autospeciale de interventie , prim ajutor
Io
noo de zi
^rrli
urmatoarei punct aprobat la ordinea
;;;;;;i;;i";;;;
comunei in Adunarea
3. Acordarea unui mandat special reprezentantului
GeneraliaAsocia{ieideDezvoltarelntercomunitarl,,AQUACOV''
- -_-^--^^ l.
privitoare la
nt* proiectur de hotarare impreuna cu expunerea de motive

ffJffiiffi.^l"""ilt

X;:iJ":H1""ffiffi;i|;#i;il;.itunturui
Dezvoltare Intercomunitard,,AQUACOV"

i,r,,-^-^^ (toaarqld q Aqociatiei
comunei in Adunarea Generala a Asocia(iei de

iceprimar

pentru apre2entaraportul de

.

cordarea unui mandat special reprezentantului
ezvoltare Intercorhunitard,,AQUACOV"
alitate pentru prezentarea raportului asupra
in
mandat special reprezentantului comunei

omunitard ,,AQUACOV"
siliului local pentru prezentarea raportul de
e conform art' 1l'7 liteta "a" din Legea nr'
ublicata .secretarul prezinta avizul de legalitate

le
zlsrzoolprivind
avizarc pentru

ll-

Neavandluaridecuvintepresedintelesedinteisesolicitavotul
si fara voturi
consilierii exprima uotui , se v rteaza cu 9 voturi ,,pentru,'
q.t.^
impotriva sau abtineri
privitoare.la .Acordarea unui
nrs2015
g
Hotarlrea
voturi
cu
,,pentru,'
adoptat
S-a
mandatspecialreprezentantuluicomun"i-tnMu*.*G-eneraldaAsocia!ieideDezvoltare
Intercomun itarl,,AQUACOV"
4. Aplobarea ristei sumeror
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neguvernamentale

,unit[tilor

de cult, care se acorda pe anul 2015
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cuvintul pentru ai."rtiiNe avand luari de cuvinte presedintele sedintei se solicita votul
Consilierii exprima votul , se voteaza cu 9 voturi ,,pentru,, si fara voturi
impotriva sau abtineri .
tj ,
S-a adoptat cu 9 voturi ,,pentru" Hotararea nr.?.-tl/201s privitoare la Aprobarea listei
sumelor si a proiectelor propuse de catre comisia de evaluare si selectare u .....ilo,
de finantare
nerambursabile din bugetul local pentru organizatiilor neguvernamentale
de
,unititilor cult, care
Se da

se acorda pe anul

2015

.

Ne avand alte probleme la ordinea zi se trece la problemele diverse :
Secretarul UAT pune in vedere pentru alesii local cb numai de patru consilieri si
de viceprimarul a fost depus in termen declaratiile de avere si de interes
si daca vrea s-a depune
cineva daclaratiile de avere si de interes mentionand cd alesii locali potrivit prevedilo
r art. 4 alin
(2) din Legea nr 17612010 au obligatia sa depuna sau sa actualizezedeclaratiile
de avere si
declaratiile de interese anual, cel mai tarziu la data de l4 iunie a anului curent .
Ne avdnd alte probleme la ordine a de zi, gedinla se declard inchis6 la ora 15.50
Prezentul proces verbal s-a incheiat tn doua exemplare din care un exemplar la
materiualul de gedinfa din luna IULIE 2015 gi un exemplar la Institulia prefectului
Judelului
Covasna pentru controlarea legalitafii.

B[fani .31 IULIE 2015
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