ROMANIA
JUDE,TUL COVASA
COMLINA BATANI
CONSILruL LOCAL

HoTARAREA NR.

3l

t2ors

privitoare la modificarea Hotararli nr.3012015 privind acordarea finantari nerambursabila din
bugetul local organizatilor neguvernamentale si unitatilor de cult precum si numirea comisiei de
selectie a proiectelor

Consiliul local al comunei Batani judetul Covasna,
intrunit in sedinta ordinara din luna iulie 2015 ,
Avand in vedere aspectele mentionate in adresa nr. Ad.881212015 a Institutiei Prefectului
in urma verificarii legalitatii Hotararea nr.3012015 emis de Consiliul local Batani in sedinta sa
ordinara din data de 19.06.2015
Analizind Expunerea de motive prezentata de dl. Simon Andras primar, referitoare
la proiectul de hotarare cu privire la modificarea Hotararii nr. 30/2015 privind acordarea
finantari nerambursabila din bugetul local organizatilor neguvernamdntale si unitatilor de cult
precum si numirea comisiei de selectie a proiectelor ,
AvAnd in vedere Raportul de specialitate al secretarului ,raportul de specialitate
pentru programe de dezvoltare , economico-sociale,buget-finanJe,administrarea domeniului
public $1 privat a comunei ;i juridica intocmite in acest sens,
ln conformitate cu prevederile:
- dft,59 din Legea nr.2412000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea
actelor normative
in temeiul prevederilor art.45 alin.(1),art.36 alin (2) litera,,d,, alin (6) litera ,,a,,pct.2, art.
115 alin.(l) lit. "b" din Legea nr.21512001 al adminstratiei publice locale,republicata

HOTARASTE:
. Se modifica art.1 aliniatul (1) din Hotararea nr.30/2015 privind acordarea
finantari nerambursabila din bugetul local organizatilor neguvernamentale si unitatilor de cult
precum si numirea comisiei de selectie a proiectelor , care va avea urmatorul continut :,,
Acordarea din bugetul local al comunei Batani a unui sprijin financiar asociariilor si fundatiilor
romane cu personalitate juridica ,organizatiilor neguvernamentale fara scop lucrativ si pentru

Art.l

persoanele ,/izice

,''

Art.2. Se modifica art. I aliniatul (2) din Hotararea nr. 3012015 privind acordarea
finantari nerambursabila din bugetul local organizatllor neguvernamentale si unitatilor de cult
precum si numirea comisiei de selectie a proiectelot , care va avea urmatorul continut:,, Anuntul

q

public privind sesiunile de selectie de oferte ,or"'Oo, primi finantare nerqmbursabile de la
bugetul local va fi comunicat in Monitorul Oficial al Romaniei , partea a VI-a si in presa scrisq
locala."
Art.3. Se modifica art. 1 aliniatul (3) din Hotararea nr. 30/2015 privind acordarea
finantari nerambursabila din bugetul local organizatilor neguvemamentale si unitatilor de cult
precum si numirea comisiei de selectie a'proiectelor ) sare va avea urmatorul continut:,, Anuntul
va cuprinde in mod obligatoriu, conditiile pe care trebuie sa indeplineqsca candidatul pentru a
putea participa la selectie, toate documentele necesare pentru verfficarea a respectarii
conditiilor de particpare de catre candidat, termenul de depunere a ofertei, criteriile de atribuire
a contractului de finantare, precum si modalitatea de contestare osupro modului de respectare
a procedurii privind organizarea si desfasurarea selectiei'"
Art.4. Aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrAri
Simon Andras primarul comunei Bdtani ,
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Privind aprobarea asocierii com
iul Judetean covasna , orasul Baraolt ,comunele Aita
Mare, Belin, Braduti, v:rrghis si Inspectoratul pentru situatii de
Urgenta
viteazul,, al judetului
covasna in vederea realizarii obiectivului,,Construirea unui garaj pentru ,,Mihai
autospeciale de interventie, prim
ajutor si descarcerare in orasul Baraolt
Consiliul local al comunei Batani

t

,

lntrnit in sedinta sa ordinara din luna lulie 2015
Analiz'and Expunerea de motive a primarului privind aprobarea
asocierii comuni Batani cu
Consiliul Judetean covasna , orasul Baraolt ,comunele Aita Mare,
Belin, Braduti, varghis si Inspectoratul
pentru Situatii de Urgenta ,,Mihai Ylteazul, al judetului Covasna
in vederea realizarii obiectivului
unui garaj pentru autospeciale de intervrntie, prim ajutorsi descarcerare
"Construirea
in orasul Baraolt
ln baza prevederi lor :
-Legii nr' 27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare
-art'15 alin (l) din HGR nr. 149212004 privind principiile de
organizare, inctionarea si atributiile

serviciilor de urgenta profesioniste , cu modificarile ulterioare
,
-art' 20 alin (2) din oG nr. 88/2001 privind infiintara, organizarea
si functionarea serviciilor
publice comunitare pentru situatii de urgenta cu modificarile
si completarile ulterioare,
,
-art' 25 lit .,,c,, din Legea nr.48112004 privind protectia civila
, cu modificarile si completarile
u

lterioare,

-aft'33 din oUG nr. 2112004 privind Sistemul National de Managment
al Situaiilor de Urgenta,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. l5/2005,

-art'll5 din Legea nr.

com pl etari le ulterioare,

an'

ll5

alin

9512006 privind reforma

in domeniul

sanatatii

cu moificarile

si

lnbaza art.36 alin (4) litera ,,a" ,alin (7) Iiterele,,a,, si
,,c" ,art.45 alin(2) literele,,a,,si ,,f 'si
din Legea administratiei publice locate n..'21512001 republicja, cu
,
modif.icarile si

(l) lit.,,b"

completari le ulterioare,

HOTARESTE
Ar'l' Se aprobarea asocierii comuni Batani cu Consiliul Judetean Covasna orasul Baraolt
,
Aita
Mare,
Belin, Braduti, varghis si Inspectoratul pentru situatii de Urgenta,,Mihai yiteazul,,
'comunele
al

-iudetului covasna in vederea realizarii obiectivului ,,Construirea unui garaj pentru autospeciale
de interventie, prim
ajutor si descarcerare in orasul Baraolt
Art.2.(l) Se aproba modelul Acordului de asociere, conform anexei care
face parte integranta din
ptezenta
hotarare

.

(2) Se imputemiceste Dl Simon Andras . primarul comunei Batani
cu senlnarea Acordului de

asoctere.

Art'3 Se aproba contributia comunei Batani la realizdtea obiectivului aratat
la art.l. in cuantumul
fi suportata integral din bugetul comunei Batani
Art.4. Se mandateaza asociatul Orasul Baraolt cu intreprinderea tituror
demersurilor necesare
realizarii obiectir ului,,Construirea unui garaj pentru autospeciale
de
interventie
prim
ajutor
si descarcerare in
,
".

de 20.000 lei ce ra

.

orasul Baraolt

Art'5' Cu

aducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza prirnarul
comunei Batani

Batani ,
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acordarea unui mandat special reprezentantului municipiuluiloraqului/comunei in
Adunarea General5 a Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitard,,AQUACOV'

privind

Consitiul Local al comunei BATANI , in gedinfl ordinarl;
AvAnd in vedere prezentareaprimarului comunei BATANI , dl' SIMON ANDRAS ,
Av6nd in vedeie adresa nr.71105.06.2015 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard
11.06.2015
,,AQUACOV", inregistratdla Primdria BATANI sub nr.3240 din
AvAnd in vedere Raportul de specialitate al viceprimarului din cadrul Primdriei BATANI ;
dintrAvAnd in vedere Hit- Qonsiliului local Estelnic nr.3012014 privind aprobarea retragerii

t

o asociaiie intercomunitard a comunei Estelnic;
Avand in vedere avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al BATANI ;
AvAnd in vedere prevederile OG nr. Z6TZOOO cu privire la asocia]ii gi fundatii, cu modificdrile 9i

completdrile ulterioare;

In

conlormttate cu prevederile Legii

administrali a publi cd locald;

in

conformitate cu prevederile art..

2l

nr.

alin

5212003,

(l)

privind transparenta decizionala in

9i art' 32 alin

(l)

din Statutul Asociatiei

de

Dezvoltare Intercomunitard "AQUACOV";
in baza prevederilor arL 16 alin. (2) lit. h, j, k 9i alin (3) lit d din Statutul Asociafiei de
Dezvoltare IntercomunitarS "AQUACOV";
in conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit e, alin. (7) lit. c din Legea administrafiei
ulterioare
publice
r-'-' -- locale nr. 21512001, republicat6, cu modificdrile 9i completdrile
in temeiul prevederiloi arr.45 alin. (2) lit. (D li art. 115 din Legea administralieipublice locale
nr.21512001, republicatd, cu modificdrile 9i completarile ulterioare ,

HOTARA$TE

Art. 1. Se acordd mandat special primarului comunei BATANI . dl. SIMON ANDRAS ca in
de Dezvoltare
calitate de reprezentant al comunei BATANI in Adunarea Generald a Asocia{iei
Intercomunitard,,AQUACOV" sd voteze:
l.pentru aprobarea Actului adiJional nr' 712015 la Statutul AsociaJiei de Dezvoltare
nr. 1 la
lntercomunitard,,AQUACOV" privind retragerea din asocialie a comunei Estelnic, anexa
prezenlahotdrAre din care face parte integrantd;
2.pentru aprobarea cotizaliei pe anul 2015, conform anexei

nr.2 la prezenta hotdrAre,din care

face parte integrantS;
delegare a
3.pentru aProbarea Actului adilional nr.1112015 privind modificarea Contractului de
din
hotdrare
prezenta
la
nr.
3
anexa
canalizare nr.23104.1I.2009,
de Alimentare cu APd

si

Serviciilor

care face parte integrantS.

Art. 2. Cu aducerea la indePlinire
Comunei Batani , dl. Simon Andras

a

prevederilor prezentei hotdrdri se insdrcineazd primarul

.
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Privind aprobarea listei sumelor si a proiectelor propuse de a fi subventionate si a
beneficiarilor acestora pentru care se acorda finantari nerambursabile din bugetul local

Consiliul Local Batani
Intrunit in sedinta s-a extraordinara din luna iulie 2015
Avand in vedere procesele verbale cu lista sumelor si a proiectelor propuse de a
fi subventionate si a beneficiarilor acestoranr.403612015 si 403712015 intocmit de comisiile
de selectionare numit prin art.5 prin Hotararea nr. 30 12015 modificat , emis de Consiliul
Local Batani precum si faptul ca nu a fost depuse nici o contestatie in termenul legal
lnbaza art. 36 alin (9) , art. 45 alin (l) si art. I l5 alin (l) litera ,,b,, din Legea nr.
2l5l200l.re.publicat cu modificarile ulterioare privind administratia publica locala

HOTA.RESTE
Art.l.

fi subventionate si a
din bugetul local in anul 2015

Se aproba lista sumelor si a proiectelor propuse de a

beneficiarilor pentru care se acorda finantari nerambursabile
conform anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarire .
Lrt.2. Cu aducere la indeplinire aprezentei hotarare se insarcineaza primarul
comunei cu aparatul de specialitate .

Batani,31 iulie 2015

ContrasemneazaOLAH VE

