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Z0l5

cu ocaz\atinerii gedintei extraordinard
din luna SEPT 2015 '
,

a

consiliului local

qedinta a fost convocat[ prin dispozilia primarului nr,286 din 25 SEPT
privind
, iniliat pe baza prevederilor art. 49 aliniatul (l) si (3) din Legea nr.21512001

administrafia puUtica locald republicatd ,de dl primar Simon Andras , iar invitalia privind
ordinea de zi propusl a fost adusA la cunogtin{a locuitorilor comunei prin afiqare in vitreinlele
magazinelor dL aiimentafie gi in punctele de colectare a laptelui in localitdtiile Bd{anii Mari ,
B1tanii Mici , Ozunca Bdi , Herculian gi Aita Seacd iar in regedinfa comunei in localitatea
Bafanii Mari a fost afiqta 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 prezenfi l0 consilierii 9i anume;
Ola Mate Istvan ,Nagy Gabor, SzaszEndre , Konsza Andras Emil , Incze Andras Attila , Ordog
Bela, Boda Csaba Gergely , Balo Ervin si Peter Attila
Lipseste dl. Mokan Noe, Benko Szilard Andras,
In afara consilierilor se participa de drept Olah Veronka secretarul
consiliului local B6fani , dl ing. Simon Andras primar gi Ola Mate Istvan viceprimarul
comunei
Ca invitat participa ZoldiHajnal Elvira - referent -contabil
S-a constatat cd qedinla este legal constituite conform prevederilor art. nr.
40 aliniatul (l) din legea nr. Zl5l200l cu modificdrile ulterioare privind administrafia publici
local6,cu modificdrile gi complectdrile ulterioare
D-na secretara solicita pr )punere pentru alegerea presedintelui de sedinta
Dl Szasz Endre propune pe dl' Boda Csaba Gergely

Consiliul voteaza si cu 10 voturi pentryu s-a adoptat Hotararea nr.

4212015 privind alegerea presedintelui de sedinta pe o durata de 3 luni
consilier Boda Csaba Gergely ales in gedinfa extraordinara din
luna SEpTEMBRIE 2015 pe o duratd de 3 luni pe baza a1t.35 din Legea nt.2l5l200I legea
publicd local[ republicatd ocupd locul si saluta pe cei prezen\i, deschide qedinla

- D-J

administraJiei

extraordinard din luna SEPTEMBRIE 2015 9i dd la citire proiectul ordinii de zi 9i solicitd
votul pentru aprobarea ordinii de zi agedintei ordinard din luna SEPTEMBRIE 2015
Proiectul ordini de zi ProPus.
1, Rectificarea bugetului local al comunei Batani pe trim III 12015
2, desemnareareprezentantii ai consiliului local Batani ca membrii in consiliul de
administratie la cele doua centre scolare din comuna Batani
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