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rncheiat azi 16 martie
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--. -',:;iie 2016 , ini{ia{. pe$ed.t
- I :_,iJ1 privind administrali

La apeiul nominal facu
- :,-:silier din care este form
= l.l::e lswan , Balo Ervi
'i:. ,i;a . Incze Andras Attila
.

. ,.=:-

\oe

L ipsesc

:
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nemotivat d_nii

nsilieri Benko Szilard Andras,
icipa de drept Olah Ver.onka secretarul
-, .-:lri local Balani , dl ing. Simon
Andras primar gi 01a Mate Istvan vrceprimarul
-.- .:,
Ca invitat participaZo Hajnal Elvira referenr -contabil
:-a constatat cd gedin! este Iegal constituite conform
prevederilor ar1, Nr. 40
51200lcu modificdrile ulterioare privind
administralia
-,- : --:: 1ocald .cu modificarile i complectdrile
ulterioare.
:ecretarul comunei B ani Olah Veronka
solicitd propunel.e pentru alegerea
r":-:,:::i]ielui de gedinta ;
Dt consilier Konsza A
ts Emil .propunr pr dna . Consilier Dimeny
Monika
Se solicita votul consili
voteazd cu unanimitate de voturi pentru gi
-'
,u 1l voturi
,
:
- :-3 adoptat.Ffqla
alegerea pregedintelui de gedinfd
'J2Eprivind
D-ul consilier pETER
ILA ales in gedin{a din luna MARTIE 2016 pe !o
_,_ :_t ie 3 luni pebazaart.3S
in Legea nr.2l5l200| iegea adminirt.utl"iprUfi"a v'
: republicat6 ocupd locu si salutd pe cei prezen\\
l.i\RTIE 2016 9i da la citi proiectul ordinii dezi deschide gedinta ordinard din
gi solicit6 voiul pentru aprobarea
le zi a gedinfei ordinara in luna MARTIE 2016
Proiectul ordini de zi pro
i. Rectificarea getului local al comunei
2. Clasificarea u cr drumuri de interes localBdtanil
ca drum comunal
3. Completarea rventarului bunurilor car.e alc6tniesc
domeniul public al
comunel
i, judelul Covasna

i:'

.li.

)16 , cu ocazia {inerii gedintei ordinard a consiiiului
local
ta a fost convocatd prin dispozilia primarului nr,76
Din
:a prevederilor art. 49 alinjatul (l) si (3) din
Legea nr,
publica locald republicatb ,de dl p.i-a. Simon
A-ndras ,
zi propLrsd a fost adusd la cunoqtinla locuitorilor
comunei
inelor-de alimentatie 9i in punciele de corectare
a raptelui
dlanii Mici , Ozunca Bdi , Herculian gi Aita
Seac6 iar in
Batanii Mari a fost afigta gi pe panoul de anunfi
de secretarul consiliului locar olah veronka
reiese ca crin
consiliul local sunt prezenli I I consilierii gr
anume;
Konsza Andras Emil , Boda Csaba Gergely,
Dimeny
Ordog Bela, Peter Attila, \,lagy Gabor, Szasz
Endre SI

afara consilierilor se

:

\d

A
T.

5.

Aprobarea p ncipali indicatori tehnico
atribuire a
racteior de achizifie in ved
Alimentare
ap6, a localitdlilor B[fanii
infiintarea si em de canalizare gi stalie
Bdlanii Mari Bdlanii Mici 9i Herculian,

t

gi Bdlanii Mici

qi

alit6tilor de identificare a be ficiarilor de stimulente
educafionale sub forma tichetelor socia
in conformitate cu
prevederile
gii nr. 24812015 privind mularea participdrii in
inv6!dmdntul
gcolar a copiilol provenind
familii defavorizate.

Prezentarea
ului anual asupra
conform art. 22 din Legea m. 275 12001 re
7, Prezentarea
cdtre alegilor locali a r
pentru anul2 15
8. Diverse
Presedintele sedintei soli ita votul pentru aprobarea ordi
cu I I voturi ,,pofltru,, a fost a
t ordinea de zi pentru gedi
MARTIE 2016 dupa cum u
l, Rectificarea getului local al comunei Bd.tani
2, Clasificarea
r drumuri de interes local ca d
3, Completarea I ventarului bunurilor oare a
comunei Bdfani, j deful Covasna
4, Aprobarea pri cipali indicatori tehnico
atribuire a cont
lor de achizilie in vederea
Alimentare cu ap a localitd1ilor Bdlanii Mari qi
sistem de canali
gi stalie de epurare in locali
Mici gi Herculian comuna Bdtrani, judelul Covas
5, aprobarea
it4lilor de identificare a be
educalionale sub rma tichetelor sociale in co
Legii nr, 24812 15 privind stimularea parli
pregcolar a copiil r provenind din familii defavo

6,

ri

epurare in localitalile
una Bdfani, judeful

Covasna.
aprobarea

6.

*

mice, documentatia de
implementdrii investiliei

Prezentarea

conform art,122

7, Prezentarea
pentru anul 2015
8, Diverse
D-na secretard in confo
21512001republicatd se d6 cuv
proceseului verbal intocmit in
Ne avAnd contestalii
unanimitate de voturi adicd cu ll
luna FEBRUARIE 2016 confor
administrafia publica locald repu
In continuare se trece la o

ului anual asupra situafi
in Legea nr. 275 12001 republi
cdtre alegilor locali a tapoa

gestiondrii bunurilor

tt,
ui

annual activitate

i de zi propus de primar
ordinard din luna

comunal
iesc domeniul public al

mice, documentalia de
plementdrii investiliei
.tanii
anii Mici gi infiinlarea
infiinlarea
le Bdtanii Mari, Bdlanii

iciarilor de stimulente
itate cu prevederile
ii in invd![m6ntul
Londrii bunurilor'
annual activitate

itate cu prevederile art. 42 ali iatul (5) din Legea nr,
tul pentru eventualele o
i sau contestalii asupra
inta anterioard din luna FEBR ARIE 2016
pra procesului verbal intocmit , consiliul aprobd cu
voturi ,,pentru" procesul verbal al sedintei ordinara din
art. nr. 42 aliniatul (5) din
ea nr.27512001 privind
licatd,
nctul unu al ordinii de zi an
gi anume la
.
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1, Rectificarea
D-ul primar da la citire
privind Rectificarea bugetului I
Se da cuvantul pentru d
sustinere a proiectului de hota
Bdtani

Se da cuvintul oentru presedintele eomisiei de specilitate pentru prezentarea
asupra proiectului de hotarare frivitoare la Rectificarea

avizului comisiei de sneciali
bugetului local al comunei Bd

Se dd cuvdntul

i

d-na Olah Veronka secretar]rl UAT Bdlani

pen

prezentarea avizului de legalita
bugului local pe anul 2016 tri
privind administrafia publicd I
avizul de lecalitate .
Se dd cuvintul pentru di
Ne avand luari de cuvint
Consiliul voteaza ou u
Holarirqs nr,18/2i1rf privitoa

pentru

e asupra proiectului de hotdrAre privitoare la rectificarea
conform art, 1I7 |itera,,a,, din Legea nr.2I5 12001
rald , republicatd . Secretarul d,onsiliului local prezintd

I,

:utiise trece la vot presedintele gediplei

solicita votul
ranimitate adica c.u 11 voturi pentru, si s-a adoptat
e la rectificarea bugetului local ie anul 2016 trimestrul I
,

,

In continuare se trece la
2,Clasificarea u
D-ul primar da la citire
privind Clasificarea unor drumu
Se da cuvantul pentru d r 'LoIdi Hajnal Elvira pentru prezentarea raportului de
sustinere a proiectului de hotara privitoare la Clasificarea unor drumuri de interes local
ca drum comunal
Se da cuvintul pentru resedintele comisiei de specilitate pentru prezentarea
avizului comisiei de specialitate asupra proiectului de hotarare privitoare la Clasificarea
unor drumuri de interes local ca rum comunal
Se dd cuvdntul oentru d-na Olah Veronka secretarul UAT Bd{ani pentru
prezenlarea avizului de legalit
asupra proiectului de hotdrdre privitoare la Clasificarea
unor drumuri de interes local
drum comunal , conform aft. 117 |iteta ,,a,, din Legea
nr,215 I 2001 privind admini ralia publicd locaid , republicatfl , Secretarul consiliului
local prezint6, avizul de legalitat
Se d[ cuvintul pentru di
Ne avand luari de cuvin se trece la vot presedintele gedinJei solicita votul .
Consiliul voteaza cs u animitate adica c,u 11 voturi pentru, si s-a adoptat
Uotararea nr.tg /20rc privit
la Clasificarea unor drumuri de interes local ca drum
comunal

In continuare se trece la unctulurmdtor al ordinii de zi aprobat gi anume la
3,Completarea
nventarului bunurilor care alcituiesc domeniul
public al comunei B[fani, jud ul Covasna

\z

D-ul primar da
motive privind Completarea I
comunei Bdfani, judeful Covasn
Se da cuvantul pentru
sustinere a proiectului de hot
alcdtuiesc domeniul public al
Se da cuvintul pentru
avizului comisiei de specialitate
Inventarului bunurilor care a
Covasna

Se dd cuvdntul pen
prezentarca avizului de I
Completarea Inventarului bun
, conform
administratia publicd locald ,
lesalitate
Se dd cuvintulpentru di
Ne avand luari de cuvint
Consiliul voteaza cu u
Hotart,rea nr.20
privitc
domeniulpublic al comunei Bd
In continuare se trece la

judelul Covasna
I

l2!!f

4, Aprobarea p
a contractelor
Alimentare cu apd a localit[{i

de atribuire

canalizare gi stafie de epurare
comuna Blfani, judeful Covas

citire proiectul de hotarare impreuna cu expunerea de
tarului bunurilor care alcdtuiesc domeniul public al
na Zoldi Hajnal Elvira pentru prezentarea raportului de
re privitoare la Completarea Inventarului bunurilor care
unei Bilani, judelul Covasna
intele comisiei de specilitate pentru prezenlarea
asupra proiectului de hotarare privitoare la Completarea
ituiesc domeniul public al comunei Bdjani, judetLrl

d-na Olah Veronka secretarul UAT Balani pentru
litate asupra proiectului de hotdrAre privitoire Ia

lor care alcdtuiesc domeniul pubiic al comunei Bdfani,
Legea n$. 215 I 2001 privind
licata , Secretarul consiliului local prezintFt aiizul de

.. ll7 litera ,,a,, din

se trece la

vot presedintele gedilrlei solicita votul
nimitate adica c.u 1l voturi pentru, si s-a adoptat
la Completarea Inventarului bunurilor care alcdtuiesc
ni, judelul Covasna,
unctul urmdtor al ordinii de zi aprobat gi anume la
incipali indicatori tehnico economice, documentatia
de achizifie in vederea implementirii investifiei
r Bifanii Mari 9i Bdfanii Mici qi infiinfarea sistem de
n localitdfile Blfanii Mari, Bdfanii Mici gi Herculian,
,

D-ul primar da I citire proiectul de hotarare impreuna cu expunerea de
motive privind Aprobarea pri ipali indicatori tehnico economice,
documentatia de
atri.buire a contractelor de achizi in vederea implementdrii investiliei
Alimentare iu apa
a localitetrilor Bdlanii Mari gi
tii Mici gi infiinlarea sistem de canalizare si statie de
epurare in localitdtrile Bdlanii
ri, Bdtanii Mici gi Herculian, comuna Bd{ani, jude}ul
Covasna.

Se da cuvantul pentru d
Zoldi Hajnal Elvira pentru prezentarea raporlului de
sustinere a proiectului de hota
privitoare la Aprobarea prinoipali indicatori tehnico
economice, documentatia de atri ulre a contractelor de
achizilie in vederea implementdrii

investiliei Alimentare cu apd a ocalitSlilor Bdlanii Mari qi Bdlanii
Mici qi infiinlarea
sistem de canalizare gi stafie
epurare in localitdlile Bdtanii Mari, Bd[anii Mici
9i
Herculian, comuna Bdfani, jude! Covasna.
Se da cuvintul pentru
intele comisiei de specilitate pentru prezentarca
avizului comisiei de specialitate asupra proiectului de hotarare privitoare
la Aprobarea
principali indicatori tehnico
omice, documentafia de atribuire a contractelor de
achizitrie in vederea implemen
i investifiei Alimentare cu apd a localitdtrilor Bdlanii
Mari gi Bdtanii Mici 9i infiinta
sistem de canalizare gi stafie de epurare in localitfuile
Bdlanii Mari, Bdlanii Mici 9i H
lian, comun a Bdlani,judelul Covasna.

),(

Se dd cuvdntul pent
prezentarca avizului de legaii
principali indicatori tehnico
achizitrie in vederea implem
Mari gi Bdtanii Mici 9i infiin!
Bdfanii Mari, Bdfanii Mici qi
Il7 |itera,,a,, din Legeanr,2l
Secretarul consiliului local
Se dd cuvintul pentru di
Ne avand luari de cuvin
Consiliul voteaza cu
Hotarirea n:.21/20!E privit

d-na Olah Veronka secretarul UAT Bdfani

pentru
e asupra proiectului de hot[rdre privitoare la Aprobarea

nomice, documenta{ia de atribuire a contractelor de
Alimentare cu apd a localitdlilor B[{anii
a sistem de canalizare gi stalie de epurare in localitdlile
erculian, comuna B61ani, judeful Covasna., conform art,
I 2001plivind administralia public6 local[ , republicatd
ntd avizul de lesalitate

rii investiliei

.

se trece la vot presedintele qedinlei solicita votul
nanimitate adica c.u 11 voturi pentru, si s-a adoptat
Lre la Aprobarea principali indicatori tehnico economice.
tractelor de achizi\ie in vederea implementdrii investitiei
rr Bdfanii Mari qi Bdlanii Mici qi infiinfarea sistem de
in localitdlile Bdlanii Mari, Bdlanii Mici gi Herculian,
"

documentalia de atribuire a co
Alimentare cu apd a localit61i
canalizare gi stalie de epurare
comuna Bdlani, jude{ul Covasn
In continuare se trece la nctul urmbtor al ordinii de zi aprobat anume la
Si
4, aprobarea
dalitllilor de identificare a beneficiarilor de
stimulente educalionale sub
ma tichetelor sociale in conformitate cu prevederile
Legii nr. 24812015 privind imularea particip[rii in invildmAntul pregcolar a
copiilor provenind din familii
avorizate.

D-ul primar da
motive privind aprobarea
educationale sub forma ti
24812015 privind stimularea
din familii defavorizate,
Se da cuvantul pentru d
sustinere a proieetului de hotar
bepeficiarilor de stimulente
cu prevederile Legii nr. 24
pregcolar a copiilor provenind d
Se da cuvintul pentru
avizului comisiei de specialitat
modaiitdliior de identificare a
tichetelor sociale ?n conformi
pafticipdrii in invd.tdmdntul
Se dd cuvdntul pentru
prezenlarea avizului de lesalit
modalitdlilor de identihcare a
tichetelor sociale in conformi
pafticipdrii in invdld.mAntul
conform art, 1 l7 litera ,,a,, din
republicatd . Secretarul consiliul
Se dd cuvintul pentru di
Ne avand luari de cuvint

citire proiectul de hotarare impreuna cu expunerea de
litAlilor de identificare a beneficiarilor de stimulente
lor sociale in conformitate cu prevederile Legii nr,
ticipErii in invildmdntul prepcolar a copiilor provenind

Zoldi Hajnal Elvira pentru prezentarca raportului de
privitoare la aprobarea modalitdtilor de identificare a
lionale sub forma tichetelor sociale in conformitate
015 privind stimularea participdrii in invdldmdntul
familii defavorizate.
intele comisiei de specilitate pentru prezentarea
asupra proiectului de hotarare privitoare la aprobarea
beneficiarilor de stimulente educationale sub forma
e cu prevederile Legii nr.24812015 privind stimularea
lar a copiilor provenind din familii d,efavorjzate.
d-na Olah Veronka secretarul UAT Bdlani pentru
e asupra proiectului de hotdrAre privitoare la aprobarea
beneficiarilor de stimulente educalionale sub forma
te cu prevederile Legii nr. 24B|Z0I5 privind stimularea
;colar a copiilor provenind din familii defavorizate,,
gea nr. 215 12001 privind administratia pubiicd locald .
i local prezintd avizul de legalitate
se trece la

vot presedintele gedinfei solicita votul

.

)rt

Consiliul voteaza cu

u

animitate adica c,u 11 voturi pentru, si s-a adoptat
aprobarea modalitdlilor de identificare a
onale sub forma tichetelor sociale in conformitate cu
ivind stimularea parlicipdrii ?n inv.dfdmdntul preqcolar a

Hotarirea nr.2212016 priv toare la
beneficiarilor de stimulente ed
prevederile Legii nr. 24812015
copiilor provenind din familii
In continuare se trece la

rtzale.
nctul urmltor al ordinii de zi aprobat si anume la

portului anual asupra situa{iei gestionlrii bunurilor
5,Prezentarea
conform art, 122 din Legea nr 21512001republicat .
-primarul comunei Simon Andt
prezinta raportul pentru anii2012-1014 si pentru anul
2015 separat
Consiliul a luat cunostlnta

7, Prezentarea

e cdtre alegilor locali a

rapoartului annual activitate

pentru anul 2015
Consilierii SZASZ EN RE , DIMENY MONIKA, INCZE ANDRAS ATTILA,
KONSZA ANDRS EMIL, NA Y GABOR BALO ERVIN si OLA MATE ISTVAN pe
,rand prezita raportul de activi
anuala oentru anul 2015.
DI. OLA MATE ISTV
- prezinta raporlul de activitate anuaia in calitatea sa
de viceorimar al comunei Batan

DI, SIMON ANDRAS
primarul comunei Batani .
Ne avand alte
la orele 13.20.

prezinla raporlul de activitata anuala in calitatea sa de
lem aorobate la ordinea de zi sedinta se declara inchisa

l6 martie 2016,

Intocmit-contrasemn

OLAH V

