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C
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PROCES VERBAL
incheiat

azi Ig IUNIE 2015 , cu ocaziafinerii

IUNIE

gedintei ordinard a consiliului local din luna

2OI5

)

primarului nr, 169 din 15 IUNIE
2015 , initriat pebazaprevederilor art.49 aliniatul (l) si (3) din Legea nt.21512001 privind
administralia publicd local[ republicatd ,de dl primar Simon Andras , iar invitalia privind
ordinea de zi propusd a fost adusi la cunogtinfa locuitorilor comunei prin afigare in vitreinlele
magazinelor de aiimentafie gi in punctele de colectare a laptelui in localitdliile Bdfanii Mari ,
B6tanii Mici , Ozunca Bdi , Herculian gi Aita Seac[ iar in regedinJa comunei in localitatea
gedinta a fost convocat[ prin dispozifia

Bd{anii Mari a fost afigta gi pe panoul de anun}i

.

La apelul nominal facut de secretarul consiliului local Olah Veronka reiese
ca din 12 consilier din care este format consiliul local sunt prezenll8 consilierii 9i anume; Ola
Mate Istvan , Balo E,rvin , Nagy Gabor, Ordog Bela, Szasz Endre , Incze Andras Attila )
Konsza Andras Emil si Peter Attila
Lipsesc nemotivat d-ul consilier Benko Szilard Andras, Dimeny Monika
si, Boda Csaba Gergely, Mokan Noe
in afara consilierilor se participa de drept Olah Veronka secretarul
consiliului local Ba{ani , dl ing. Simon Andras primar gi Ola Mate Istvan viceprimarul
comunei
Ca invitat participa ZoldiHainal Elvira - referent --contabil
S-a constatat cd gedinJa este legal constituite conform prevederilor art. nr'
40 aliniatul (l) din legea nr. 21512001 cu modificdrile ulterioare privind administralia publicl
localS,cu modificdrile qi complectdrile ulterioare
Secretarul comunei solicita propunere pentru alegerea presedintelui de
sedinta

Dl consilier Konsza Andras Emil propune pe dl conislier Peter Attila
Se solicita votul si cu 8 voturi pentru s-a ales ca presedinte de sedinta
pentru o durata de 3 luni pe dl consilier Peter Attila si s-a adoptat HOTARAREA nr-2712015
D-ul consilier Peter Attila ales in gedinfa ordinara din luna IUNIE
2015 pe o durat[ de 3 luni pebaza art.35 din Legea nr.2l5l200l legea administrafiei publicd
locald republicatd ocupd locul si salutd pe cei prezen\i, deschide gedinla ordinard din luna IUNIE
2Ol5 9i d[ la citirs proiectul ordinii de zi qi solicitd votul pentru aprobarea ordinii de zi a
gedinlei ordinar[ din luna IUNIE 2015
Proiectul ordini de zi ProPus.

LO

Aprobarea dezmembrarii a unei suprafata de teren inscris in CF nr.24894
apartinand domeniul privat al comunei Batani
2, Rectificarea bugetului local aprobat pe anul 2015
3. Aprobarea acordarea finantari nerambursabile din bugetul local pentru
organizatiile neguvernaentale in anul 2015
4. Diverse .
Cu o intarziere de 18-20 minute sosesc consilierii Mokan Noe si Dimeny Monika
Presedintele sedintei solicita votul pentru aprobarea ordinii de.zi cu propunerea
primarului , cu 10 voturi ,,pentru,, a fost aprobat ordinea de zi pentru gedinfa ordinari din luna
IUNIE 2015 dupa cum urmeaza :
1, Aprobarea dezmembrarii a unei suprafata de teren inscris in CF nt. 24894
apartinand domeniul privat al comunei Batani
2, Rectificarea bugetului local aprobat pe anul 2015
3. Aprobarea acordarea finantari nerambursabile din bugetul local pentru
organizatiile neguvernaentale in anul 2015
4. Diverse .

l,

secretard in conformitate cu prevederile art. 42 aliniatul (5) din Legea nr'
21512006 privind administra{ia public[ locald republicat[ se dd cuvAntul pentru eventualele
contestalii asupra procesului verbal intocmit in gedin{a anteriaoard din luna MAI 2015 a
consiliului local .

D-na

Ne avdnd contestalii asupra procesului verbal intocmit , consiliul aprobd cu
unanimitate de voturi adicd cu 10 voturi ,,pentru" procesul verbal al sedintei ordinara din luna
APRILIE 2015 conform art. nr. 42 aliniatul (5) din Legeanr.2l5l200l privind adnrinistrafia
publica local6 republicat[ .
ln continuare se trece la punctul unu al ordinii de zi aprobat 9i anume la
1, Rectificarea bugetului local aprobat pe anul2015
D-ul primar da la citire proiectul de hotarare impreuna cu expunerea de motive
privind Rectificarea bugetului local pe trimestrul II din anul 2015
Se da cuvantul pentru d-na Zoldi Hajnal Elvira - referent pentru ptezentarca
raportului de sustinere a proiectului de hotarare privitoare la Rectificarea bugetului local pe
trimestrul II din anul 2015
Se da ouvintul pentru presedintele comisiei de specialitate pentru prezentarea
avizului asupra proiectului de hotarare privitoare la Revocarea Hotararii nr.2212015 privind
modificarea HCL nr. 1712015
Se da cuvintul pentru secretarul consiliului local pentru prezentarea raportul de
avizarc pentru legalitatea proiectului de hotarare conform art. 117 liteta ,,a,, din Legea nr'
2l512001 privind idministratia publica locala republicata .Secretarul prezinta avizul de legalitate
Se da cuviniul Pentru discutii Ne avand luari de cuvinte se trece la vot
Presedintele sedintei solicita votul .
Consiliul voteaza cu unanimitate adica cu 10 voturi pentru, si s-a adoptat
Hotararea nr.28.12015 privitoare la Rectificarea bugetului local pe trimestrul Il din anul 2015

r{

Se trece la discutarea urmatoarei punct de la ordinea de zi aprobat
2. Aprobarea dezmembrarii a unei suprafata de teren inscris in CF nr.24894
apartinand domeniul privat al comunei Batani
D-ul primar dala citire proiectul de hotarare impreuna cu expunerea de motive
privind Aprobarea dezmembrarii a unei suprafata de teren inscris in CF nt. 24894 apartinand
domeniul privat al comunei Batani
Se da.cuvantr,rl pentru d-ul Ola Mate Istvan - viceprimarul comunei pentru
prezentarea raportului de sustinere a proiectului de hotarare privind Aprobarep dezmembrarii a
unei suprafata de teren inscris in CF nr.24894 apartinand domeniul privat al comunei Batani
Se da cuvintul pentru presedintele comisiei de specialitate pentru prezentarea
avizului asupra proiectului de hotarare privitoare Ia Aprobarea dezmembrarii a unei suprafata de
teren inscris in CF nr. 24894 apartinand domeniul privat al comunei Batani
Se da cuvintul pentru secretarul consiliului local pentru prezentarea raportul de
avizare pentru legalitatea proiectului de hotarare conform art. 177 litera ,,a,, din Legea nr.
21512001privind 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 .
Consiliul voteaza cu unanimitate adica cu 10 voturi pentru, si s-a adoptat
Hotararea nr,29.12015 privitoare la Aprobarea dezmembrarii a unei suprafata de teren inscris
in CF nr. 24894 apartinand domeniul privat al comunei Batani
Se trece la discutarea urmatoarei punct aprobat la ordinea de zi
3, Aprobarea acordarea findntari nerambursabile din bugetul local pentru
organizatiile neguvernaentale in anul 2015
D-ul primar da la citire proiectul de hotarare impreuna cu expunerea de motive
privitoare la Aprobarea acordarea finantari nerambursabile din bugetul local pentru organizatiile
neguvernaentale in anul 2015
Se da cuvintul pentru d-na Zoldi Hajnal Elvira -referent contabil pentru
a prezenta raportul de sustinere a proiectului de hotarare privitoare la Aprobarea acordarea
finantarinerambursabile din bugetul local pentru organizatiile neguvemaentale in anul 2015
Se da cuvintul pentru presedintele comisiei de specialitate pentru prezentarea
raportului asupra proiectului de hotarare privitoare la Aprobarea acordarea finantari
nerambursabile din bugetul local pentru organizatiile neguvernaentale in anul 2015
Se da cuvintul pentru secretarul consiliului local pentru prezentarea raportul de
avizarc pentru legalitatea proiectului de hotarare conform art. I l7 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 l0 voturi ,,p€fltru,, si fara voturi
impotriva sau abtineri
S-a adoptat cu 10 voturi ,,pentru" Hotararea nr.30/2015
privitoare la
Aprobarea acordarea finantari nerambursabile din bugetul local pentru
organizatiile neguvernaentale in anul 2015

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

:

lz-

Secretarul UAT pune in vedere pentru alesii local numai de trei consilier a fost
de avere si de
depus in termen declaratiile de avere si daca vrea s-a depune cineva daclaratiile
I7612010 au
nt
(2)
Legea
din
4
alin
interes mentionand cl alesii locali potrivit prevedilor art.
anual' cel
interese
obligatia sa depuna sau sa actualizeiedeclaratiile de avere si declaratiile de
mai tarziu ladata de 14 iunie a anului curent

.

Attila in cuvantul sau cere sprijinul din partea primarului prin
sunt
angajatii sai infiintarea Cooperativei Agricola in localitatea Aita Seaca deoarece terenurile
.oi-,pur. din parcele mici de 3,5,7 .14,1t ti Zg de ari parcele care nu sunt eliglbile la sprijinul
adica subventia acordate prin APIA din fonduri Europene , precum si in centralizarea
terenurilor din contractelor de asociere pe numere de bloc ftzice.
primarul in cuvantul sau promiti tot sprijinul din partea apaiatului propriu denumind
functionarii , secretarul , agentuiagricol , referent Vinczi Magda si pe d-ra consiliera Olah Erika
. angajti care vor sprijinii Cooperativa Agricola din Aita Seaca zi si noapte '
Ne avdnd alte problem-e la ordinea de zi , gedinfa se declard inchis[ la ora 15.50
prezentul p.o"L, verbal s-a incheiat in doua exemplare din care un exemplar la
Judefului
materiualul de gedinla din luna ILINIE 2015 gi un exemplar la Institu(ia Prefectului
Covasna pentru controlarea legalitalii.

Dl

consilie

r

Incze Andras

Bd(ani .19ILrNIE 2015

PRE$EDINTE DE $EDINTA

iNrocutr -co
Secretar

-

O

