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,cuocaziafinerii gedintei ordinardqconsiliului local din luna
NOIEMBRIE 2OI5

gedinta a fost convocatd prin dispozitria

primarului nr, 352 din 6 NoI
, ini{iat pebazaprevederilor aft.49 aliniatul (l) si (3) din Legea nr.'215/2001 privind
.-rinistrafia publioa locald republicatd ,de dl primar Simon Andras , iar invitalia privind
-:lnea de zi propus[ a fost adusi la cunogtin{a
locuitorilor comunei prin afigare in vitreinlele
-=lazinelor de alimentafie gi in punctele de colectare a laptelui in localitafiile Balanii Mari,
-r:ranii Mici , Ozunca B[i , Herculian gi Aita Seaca iar in reqedinfa comunei in localitatea
:,:anii Mari a fost afigta gi pe panoul de anunfi .
La apelul nominal facut de secretarul consiliului local Olah Veronka reiese
-' :in l2 consilier din care este format consiliul local sunt prezen{i 8 consilierii gi anume; Ola
'''':e Istvan , Balo Ervin , Konsza Andras Emil , Boda Csaba Gergely, Dimeny Monika
,Incze
I -lras Attila Ordog Bela, peter
Attila,
,
Lipseste motivat dl consilier Nagy Gabor lipseste de interes de serviciu
Lipsesc nemotivat d-nii consilieri Benko Szilard Andras, szaszEndre
,
\lokan Noe ,
In afara consilierilor se participa de drept olah veronka secretarul
- -.iliului local Balani , dl ing. Simon Andras primar gi Ola Mate Istvan viceprimarul

- .-i

--

-lnei

Ca invitat participa ZoldiHajnal Elvira referent --contabil
S-a constatat cd gedinfa este legal constituite conform prevederilor art. nr.
-t '.iniatul (l) din legea nr. 21512001 cu modificdrile ulterioare privind administralia publicd
',=.-r .cu modificdrile gi complectdrile ulterioare

D-ul consilier BODA csABA- GERGELY ales in gedinfa din luna
2015 pe o durat[ de 3 luni pe baza art.35 din Legea ni.ztstzoOl legea
.''istratriei publicd
locala republicatd ocupd locul si salutd pe
prezinli, deschide geAinla
-ra din luna NOI 2015 gi da la citire proiectul ordiniicei
de zi gi solicita votul pentiu
:area ordinii de zi a gedinfei ordinard din luna NOI 2015
Proiectul ordini de zi propus.
l, Rectificarea bugetului local pe trimestrul tv din anul 2015 .
2, Modificarea anexei nr la Hotarareanr.1ll20l5 privind aprobarea planului de

| :TEVBRIE

,;rr-

-

:ie pe anul 2015

to

3, infiinfarea Grupului de Lucru Locai (GLL) la nivelul comunei Batani pentru
elaborarea si implementarea planului local de actiune privind incluziunea cetdJenilor romdni
aparfin6nd minoritdtrii rome
4.Diverse .
Cu o intarziere de l0-15 minute soseste consilierul Mokan Noe
Presedintele sedintei solicita votul pentru aprobarea ordinii de zi propus de primar
voturi ,,pentru,, a fost aprobat ordinea de zi pentru gedinla ordinard din luna
2015

, cu 9
dupa cum

'

urmeaza:
I , Rectificarea bugetului

NOI

local pe trimestrul IV din anul 2015 .
Modificarea anexei nr la Hotarareanr. 1112015 irivind aprobarea planului de
achizitie pe anul2015
3, infiinfarea G.rupului de Lucru Local (GLL) la nivelul comunei Batani pentru
elaborarea si implementarea planului local de ac(iune privind incluziunea cetdfenilor romdni
aparfindnd minoritdlii rome

2,

4.Diverse

.

D-na secretar[ in conformitate cu prevederile art.42 aliniatul (5) din Legea nr.
local[ republicatd se dd cuvAntul pentru eventualele
contestatii asupra procesului verbal intocmit in gedinfa anteriaoard din luna OCT 2015 a
21512006 privind administrafia publicd

consiliului local

.

Ne avAnd contesta{ii asupra procesului verbal intocmit , consiliul aprobd cu
unanimitate de voturi adic[ cu 9 voturi ,,pontru" procesul verbal al sedintei extraordinara din
luna OCT 2015 conform art. nr. 42 aliniatul (5) din Legea nr.21512001 privind administrafia
publicd locald republicatd .
In continuare se trece la punctul

unu

al ordinii de zi aprobat gi anume la

1, Rectificarea bugetului local pe trimestrul IV din anul2015 .
D-ul primar da la citire proiectul de hotarare impreuna cu expunerea de motive
privind Rectificarea bugetului local pe trimestrul IV din anul 201 5 .
Se da cuvantul pentru d-naZoldi Hajnal Elvira pentru prezentarea raportului de
sustinere a proiectului de hotarare privitoare la Rectificarea bugetului local pe trimestrul IV din

anul 201

5

Se da cuvintul pentru presedintele comisiei de specialitate pentru prezentarca
avizului asupra proiectului de hotarare privitoare la Rectificarea bugetului local pe trimestrul IV
din anul 2015 .
Se da cuvintul pentru secretarul consiliului local pentru prezentarea raportul de
avizare pentru legalitatea proiectului de hotarare conform art. 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 .
a cu unanimitate adica cu 9 voturi pentru, si s-a adoptat
rivitoare la Rectificarea bugetului local pe trimestrul IV din anul
lri 15
Se trece la discutarea urmatoarei punct de la ordineade zi aprobat diverse,
.

2, Modificarea anexei nr la Hotarareanr. ll/2015 privind

aprobarea

planului de achizitie pe anul2015

D-ul primar da la citire proiectul de hotarare impreuna cu expunerea de motive
privind Modificarea anexei nr la Hotarareanr. 1ll20l5 privind aprobarea planului de achizitie pe
anul 201

5

Se da cuvantul pentru d-naZoldi Hajnal Elvira pentru prezentarea raportului de
sustinere a proiectului de hotarare privitoare la Modificarea anexei nr la Hotarareanr. 1112015
privind aprobarea planului de achizitie pe anul 2015
Se da cuvintul pentru presedintele comisiei de spebialitate pentru prezentarea
avizului asupra proiectului de hotarare privitoare la Modificarea anexei nr la Hotarareanr.
1112015 privind aprobarea planglui de achizitie pe anul 2015
Se da cuvintul pentru secretarul consiliului local pentru prezentarea raportul de
avizare pentru legalitatea proiectului de hotarare conform art. 1
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 .
voturi pentru, si s-a adoptat
Consiliul voteaza cu unanimitate adica cu

l7

-

Hotararea

nr....W..D015

9

privitoare la Modificarea anexei n"[lu Hoturareanr. l1l20l5

privind aprobarea planului de achizitie pe anul 2015
Se trece la discutarea urmatoarei punct de la ordinea de zi aprobat diverse,

3, infiinfarea Grupului de Lucru Local (GLL) la nivelul comunei Batani
pentru elaborarea si implementarea planului local de acfiune privind incluziunea
cet[fenilor rom6ni aparfinflnd minoritifii rome
D-ul primar da la citire proiectul de hotarare irnpreuna cu expunerea de motive
:rii'ind infiinlarea Grupului de Lucru Local (GLL) la nivelul comunei Batani pentru elaborarea

.:

implementarea planului local de actiune privind incluziunea cetdfenilor rom6ni apa(in6nd

ninoritdlii rome
Se da cuvantul pentru d-ul Ola Mate lstvan pentru prezentarea raportului de
:rstinere a proiectului de hotarare privitoare la infiinfarea Grupului de Lucru Local (GLL) la
-'relul comunei Batani pentru elaborarea si implementarea planului local de ac{iune privind
-cluziunea cetifenilor romAni aparfindnd minoritdlii rome
Se da cuvintul pentru presedintele comisiei de specialitate pentru prezentarea
i'izului asupra proiectului de hotarare privitoare lainfiinlarea Grupului de Lucru Local (GLL)
: rivelul comunei Batani pentru elaborarea si implementarea planului local de actiune privind
r :luziunea cet[{enilor romAni aparfindnd minoritdlii rome
Se da cuvintul pentru secretarul consiliului local pentru prezentarea raportul de
r rrre pentru legalitatea proiectului de hotarare conform art. I I 7 litera ,,a,, din Legea nr.
- r l00l 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 .

12-

aza cu unanl
9 voturi pentru,
privitoare la
ui de Lucru Locai
comunei Batani pentru elaborarea si implement
local de acliune fri
cetd{eni lor romdni apa(indnd minoritdti i rome.
Ne avdnd alte probleme la ordine a de zi, gedinfa se declard
inchis6 la ora 12.45
Prezentul proc
doua
exemplare
din
.
care un .*..fiu, lu
yajetyaJ{ de gedin{a
2015 pi un exemplar la InstitulL prefectului
Judefului Covasna pen
i.
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