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PROCES VERBAL
incheiat

azi 31 MART

2015 , ut ocaziaJinerii gedintei ordinari
MARTIE

a

consiliului local din luna

2OI5

gedinta a fost convocat[ prin dispozilia primarului nr, 90 din 20 MARTIE

1015 , iniliat pebaza prevederilor art.49 aliniatul (l) si (3) din Legea nr.21512001 privind
administrafia publicd locald republicatd ,de dl primar Simon Andras , iar invitalia privind

de zi propusd a fost adusd la cunogtinla locuitorilor comunei prin afigare in vitreinlele
magazinelor de alimentatie gi in punctele de colectare a laptelui in localitdliile Bdfanii Mari
,
Balanii Mici , Ozunca Bdi , Herculian gi Aita Seacd iar in regedinJa comunei in localitatea
Ba{anii Mari a fost afigta gi pe panoul de anunfi .
La apelul nominal facut de secretarul consiliului local Olah Veronka reiese
ca din 12 consilier din care este format consiliul local sunt prezenfi 10 consilierii gi anume;
Ola Mate Istvan , Balo Ervin , Dimeny Monika , Nagy Gabor, Peter Attila , SzaszEndre, Mokan
u'rrdinea

r'oe, Ordog Bela,lncze Andras Attila si Konsza Andras Emil
Lipsesc nemotivat d-ul consilier Benko Szilard Andras si Boda csaba
Gergely,

In
;onsiliului local Bdlani

afara consilierilor se participa de drept olah veronka secretarul
, dl ing. Simon Andras primar gi Ola Mate Istvan viceprimarul

comunei

Ca invitat participa ZoldiHajnal Elvira - referent --contabil
S-a constatat ca gedinfa este legal constituite conform prevederilor art. nr.
-10 aliniatul (l) din legea nr. 21512001 cu modific[rile ulterioare privind administratia public[
localS,cu modific[rile gi complectdrile ulterioare
d-na secretara solicita propunere pentru alegerea presedintelui de sedinta
D-ul consilier Konsza Andras Emil propune pe d-ul consilier Nagy Gabor
Se

nrivind alegerea

solicita

votul

I

consiliul voteaza cu unanimitate si s-a adoptat Hotararea nr1.
presedintelui de sedinta cu l0 voturi pentru

..12015

D-ul consilier Nagy cabor ales in gedinfa ordinara din luna MARTIE
pe o durat[ de 3 luni pe baza art.35 din Legea nr.2l5l200l legea administraliei publica
localS republicatd ocupd locul si salutd pe cei prezenfi, deschide gedinfa ordinard din luna
\lARTlE 2015 9i d[ la citire proiectul ordinii de zi gi solicitd votul pentru aprobarea ordinii de
zi a gedinlei ordinar[ din luna MARTIE 2015
Proiectul ordini de zi propus.
l, modificarea Hotararii nr.312015 privitoare la aprobarea numdrului asistenfilor
lersonali angajali cu contract individual de muncd pentru anul 201 5
l0l5

ip

2. modificarea si completarea Hotararii nr. 612014 privind privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale pentru antlJ2014
3, acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local BATANI
in Adunarea Genereal6 a Asociafilor A.D.I. ,,ECO SEPSI" pentru aprobarea modificlrilor aduse
Actului constitutiv gi Statutului Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitard ,,ECO SEPSI" in
conformitate cu dispozitriile Hotdrarii Guvernului nr. 74212014
4."dezmembrarea a unei suprafata de teren inscris in CF nt.23305 apartinand
domeniului privat al comunei Batani
'
5. aprobarea achizilionarii serviciilor juridice de consultanJd, reprezentare in fa{a
instan{ei de judecatd, pregdtirii gi elabordrii suslinerilor necesare pentru apdtarca intereselor
Comunei . Consiliului local si Primarul comunei Blfani
6. Aprobarea regulamentului privind modul de utilizare a microbuzului de
transport scolar

7,

Aprobarea modificarii HCL

nr. l1l20l5 privind

aprobarea planului anual de

achizitie publica

asupra situatiei gestionarii bunurilor si a
rapoartelor de activitate pe anul 2014 de catre alesii locali
9. Diverse
primarul comunei relateaza ca nu s-a finalizat raportul privind situatia gestionarii
bunurilor si propune amanarea prezentarii pentru sedinta urmatoare
Presedintele sedintei solicita votul pentru aprobarea ordinii de zi cu propunerea
primarului , cu l0 voturi ,,pentru,, a fost aprobat ordinea de zi pentru gedinta ordinard din luna
\IARTIE 2015 dupa cum urrneaza :
l. modificarea Hotarariinr,3l20l5 privitoare la aprobarea numdrului asistenfilor
personali angajafi cu contract individual de muncd pentru anul2015
2. modificarea si completarea Hotararii nr. 612014 privind privind stabilirea
irnpozitelor si taxelor locale pentru anul2014
3, acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local BATANI in
Adunarea Genereal6 a Asociafilor A.D.l. ,,ECO SEPSI" pentru aprobarea modificdrilor aduse
Actului constitutiv gi Statutului Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitar[ ,,ECO SEPSI" in
,conformitate cu dispoziliile Hotdrdrii Guvernului nr. 74212014
\
4. dezmembrarea a unei suprafata de teren inscris in CF nr.23305 apartinand
ui privat al comunei Batani
5. aprobarea achizilionarii serviciilor juridice de consultan\d,rcprezentare in faJa
de judecatd, pregdtirii gi elabordrii susfinerilor necesare pentru apdtarca intereselor
, Consiliului local si Primarul comunei Bifani
6. Aprobarea regulamentului privind modul de utilizare a microbuzului de

8. piezentarea raportului anual

.-lsport

scolar
7,

Aprobarea modificarii HCL nr.

itie publica

lll20l5 privind aprobarea planului anual

de

asupra situatiei gestionarii bunurilor si a
elor de activitate pe anul 2014 de catre alesii locali
9. Diverse
D-na secretard in conformitate cu prevederile art. 42 aliniatul (5) din Legea nr.
1006 privind administrafia publicd local[ republicat[ se dd crrvAntul pentru eventualele

8. Prezentarea raportului anual

Ir

contestatii asupra procesului verbal intocmit in gedinfa anteriaoard din luna FEBRUARIE

l0l5

a

consiliului local

.

Ne avdnd contestafii asupra procesului verbal intocmit , consiliul aprob5 cu
unanimitate de voturi adicd cu 10 voturi ,,pefltru" procesul verbal al sedintei ordinara din luna
FEBRUARIE 2015 conform art. nr. 42 aliniatul (5) din Legea nr. 21512001 privind
administrafia publicd locald republicatd
Iri continuare se trece la punctul

unu

al ordinii de zi aprobat gi anume la

1, modificarea Hotararii nr. 3/2015 privitoare la afiobarea numlrului
asistenfilor personali angajafi cu contract individual de muncl pentru anul2015
D-ul primar da la citire proiectul de hotarare impreuna cu expunerea de motive
privind
modificarea Hotararii nr. 312015 privitoare la aprobarea numlrului asistenfilor
personali angaja(i cu contract individual de munc6 pentru anul 2015
Se da cuvantul pentru d-na Olah Veronka -secretar pentru prezentarea
raportului de sustinere a proiectului de hotarare modificarea Hotararii nr. 312015 privitoare la
aprobarea numdrului asistenfilor personali angajafi cu contract individual de munc[ pentru anul
2015

Se da cuvintul pentru presedintele comisiei de specialitate pentru prezentarea
avizului asupra proiectului de hotarare privitoare la modificarea Hotararii nr. 312015 privitoare
la aprobarea numdrului asistenfilor personali angajafi cu contract individual de muncl pentru
anul 2015
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. 21512001
privind administratia publica locala republicata .Secretarul prezinta aviztl de legalitate
Se da cuvintul pentru discutiiNe avand luari de cuvinte se trece la vot
Presedintele sedintei solicita votul .
aza cu unanimitate adica cu l0 voturi pentru, si s-a adoptat
privitoare la modificarea Hotararii nr.3l20l5 privitoare la aprobarea
numdrului asistenlilor personali angajali cu contract individual de munc[ pentru anul 2015
Se trece la discutarea urmatoarei punct de la ordinea de

zi aprobat
2. modificarea si completarea Hotararii nr. 6/2014 privind privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale pentru anlu1.2014
D-ul primar da la citire proiectul de hotarare impreuna cu expunerea de motive
privind modificarea si completarea Hotararii nr. 612014 privind privind stabilirea impozitelor si
taxelor locale pentru anul2014
Se da cuvantul pentru d-na Olah Veronka secretar pentru prezentarea raportului
de sustinere a proiectului de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 612014
privind privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul2014
Se da cuvintul pentru presedintele comisiei de specialitate pentru prezentarea
avizului asupra proiectului de hotarare privitoare la modificarea si completarea Hotararii nr.
612014 privind privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul2014
Se da cuvintul pentru secretarul consiliului local pentru prezentarea raportul de
avizare pentru legalitatea proiectului de hotarare conform art. I 17 litera ,,a,, din Legea nr.
21512001privind administratia publica locala republicata .Secretarul prezintaavizul de legalitate
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Se da cuvintul pentru

prezenta
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Se da cuvintul pentru presedintele comisiei de specialitate pentru prezentarea
raportului asupra proiectului de hotarare privitoare la dezmembrarea a unei suprafata de teren
inscris in CF nr. 23305 apartinand domeniului privat al comunei Batani
Se da cuvintul pentru secretarul consiliului local pentru prezentarea raportul de
avizare pentru legalitatea proiectului de hotarare conform art. 117 liteta .,a,, din Legea nr.
215l2}0l privind administratia publica locala republicata .Secretarul prezinta avin:J de legalitate
Se da cuvintul pentru discutii Ne avand luari de cuvinte presedintele sedintei se solicita votul
voturi ,,p€fltru,, si fara voturi
Consilierii exprima votul , se voteaza cu l0

impotriva sau abtineri
S-a adoptat cu

10

,^-

voturi ,,pentru" Hotararea nr..l..ll.../2015 privitoare

la

dezmembrarea a unei suprafata de teren inscris in CF nr. 23305 apartinand domeniului privat al
comunei Batani

5, aprobarea achizifionarii serviciilor juridice de consultan(i' reprezentare
in fafa instanfei de judecatl, pregitirii qi elaboririi sus{inerilor necesare pentru aplrarea
intereselor Comunei, Consiliului local si Primarul comunei Bifani
D-ul primar da la citire proiectul de hotarare impreuna cu expunerea de motive
privitoare la aprobarea achizi\ionarii serviciilor juridice de consultan\6, reptezentare in fala
instanlei de judecatd, pregdtirii gi elabordrii susfinerilor necesare pentru apdrarca intereselor
Comunei , Consiliului local si Primarul comunei Bdfani
pentru a
Ola Mate Istvan -viceprimar
Se da cuvintul pentru d- lui
prezenta raportul de sustinere a proiectului de hotarare privitoare la aprobarea achizilionarii
serviciilor juridice de consultantd, reprezentare in fala instanfei de judecatS, pregdtirii 9i
elabordrii iuslinerilor necesare pentru apdrarea intereselor Comunei , Consiliului local si
Primarul comunei Bdlani
Se da cuvintul pentru presedintele comisiei de specialitate pentru prezentatea
raportului asupra proiectului de hotarare privitoare la aprobarea achizilionarii serviciilor juridice
de consultan\d, reprezentare in faJa instan{ei de judecatd, pregitirii 9i elabordrii sus{inerilor
necesare pentru apdrarea intereselor Comunei , Consiliului local si Primarul comunei B[(ani
Se da cuvintul pentru secretarul consiliului local pentru prezentarca raportul de
avizarc pentru legalitatea proiectului de hotarare conform art. ll7 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 presedintele sedintei se solicita votul
Consilierii exprima votul , se voteaza cu 10 voturi ,,pentru,, si fara voturi
impotriva sau abtineri
S-a adoptat cu 10
aprobarea achiziJionarii serviciilor juridice de consultan\d, reprezentare in fafa instan{ei de
judecat[, pregdtirii gi elabordrii susfinerilor necesare pentru apdrarea intereselor Comunei '
Consiliului local si Primarul comunei B6[ani
6. Aprobarea regulamentului privind modul de utilizare a microbuzului de
transport scolar
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Prezentarearapoartelordeactivitatepeanul20l4'decatrealesii|ocali
Mokan
din luna MARTIE 2015 de catre d-nii
- a fost depusa TREI rapoarte lJsedinta
de
Noe,ordogBela,PeterAttilasiBaloE,.nin-consilieriiperandprezintarap.ortuldeactivitate.
pentru alesii local cd rii locali si comisiile
Secretarul UAT ptrne in u"Alr.
dent pana la 3l martie a
activitate pe atrttl p
raportul de
specialitate au obligatia s-a depune

r(
mului curent , si pana in prezent a fost depus raportul de activitate de catre 5 consilieri gi de
catre cele trei comisii de specialitate in lunile ianuarie -martie 2015 . Nu a fost depus raportul
de activitate de dl. Primar, viceprimar si de 7 consilieri locali

.

In continuare secretarul UAT pune in vedere ca prezentarea raportului anual
asupra situatiei gestionarii bunurilor conform art. 122 din Legea nr.21512001 republicata este

obligatorie

Ne avdnd alte probleme la ordine a de zi, gedinJa se declar[ inchisd la ora
| 5.50

Prezentul proces verbal s-a incheiat in doua exenlplare din care un
exemplar la materiualul de gedinJa din luna MARTIE 2015 . gi un exemplar la Institulia
Prefectului Judelului Covasna pentru controlarea legalitafii.

Bdfani.3l MARTIE 2015
PRESEDTNTE DE $EDINTA

iNrocun
Secretar
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