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T4ANIA

DETUL COVASNA
\4LINA BATANI
DNSILITJL LOCAL

HorAnAnne

/,n
NR. .2Y...12016

vind aprobarea Regulamentului de organizure Si funclionare al Consiliului locul
sl comunei BA|AI'{I
Consiliul local al comunei BATANI ,
intrunit tn Sedinld ordinard, tn exercitarea atribuliilor sale din luna IULIE 2016
;

Avdnd tn yedere:
expunerea de motive a primarului comunei Balani ; raportul compartimentului de
specialitate ; avrzul comisiei de specialitate al consiliului local;
prevederile Legii m, 39312004 privind statutul alegilor locali, cu modificdrile gi
completdrile aduse prin Legea nr.24912006;
prevederile Legii nr, 67312002 pentru aprobarea Oldonanlei Guvernului nr, 35/2002 pentru
aprobarea Re gulamentului-cadru de or ganizare qi funcli onale a consiliilor. I o caie ;
prevederile Legii nr,3512008 pentru alegerea Camelei Deputafilor qi a Senatului gi pentru
modif,rcarea gi completarea Legii nr, 6112004 pentru alegelea autoritAtrilor administra{iei
publice locale, a Legii administra{iei publice locale m.2I51200f 9i a Legii rtr.39312004
privind Statutul alegilor locali;
- prevederile Legii rv.ll5l20I5 pentru alegerea autoritalilor administraliei publice locale,
pentru modificarea Legii adrninistratiei publice locale m, 2I512001, plecum gi pentru
modificarea qi completarea Legii m.39312004 privind Statutul alegilor locali;
fu remeiul prevederile a.rt,36 alin.(2) lit, "a" coroborat cu ulin,(3) lit. a), art. 45 alin. (l) din Legea
nr.2l5/2001 a administraliei publice locale, republicatd, cu modfficdrile Si completdrile ulterioare;

uorAnAgrn:
Art.l.

Se aprobd Regulamentul de org nvare gi funclionare al Consililului loca1 al comunei
conform anexei, care face parle integrantd din prezenta hotarAle,

tsa1ani , jnde{ul Covasna,

Art.Z. La data intr[rii in vigoare a prezentei hotdrdri Hotdrdrea consiliului local Bdfani nr.
i1 din 19,09,2012 igi inceteazdvalabrhtatea,
Art.3,Persoana nemullumitd se poate adresa impotriva prezentului act administrativ
instanlei competente in conformitate cu prevederile Legii nr,55412004 privind contenciosul
administrativ,
Art.4. Cu ducerea la indeplinfie aprezentei hotdrAri se incredtnteazd. primarul gi secretarul
comunei Batani
,

Batani,28 iulie
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JUDETUL COVASNA
COMUNA BATANI
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privind rectiflrcarea bugetului general al comunei

BATANI pe anuI2016

Consiliul local al comunei BATANI , judepl Covasna,
Intrunit in sedinta ordinara din luna iulie 2016
anahzdnd expunerea de motive prezentatl" de cdtre primarul comunei
BATAN , asupra proiectului de hotdrAre, iniliat de cdtre primar, privind
rectificarea bugetului local pe anul 201,6,
vdzilnd cd proiectul de hotdrAre este insolit de raportul de speciahtate aI
compartimentului de resort qi este avizat favorabil de cdtre comisia de specialitate
din cadrul consiliului local gi de cdtre secretarul comunei
vdzdnd Dispozilia prirnarului nr. 20012016 privind aprobarea modificarea
rcpartizdrii pe trimestre a unor prevederi bugetare
luAnd in considerare prevederile art.49 alin,(2),(5) Si(6), qi ar1.50 alin,(1) 9i
(2) din Legea nr.27312006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile gi
complet[rile ulterioare;
in temeiul prevederilor art.3 6 ahn,2 qi alin.4, lit.(a), art.45 alin. Q) lit. ,,a" 9i
art,Il5 alin.(1), lit."b" din Legea nr.2I512001 privind administralia publicS. locald,
republicatd

HOTAnnSTE
Art.1. - Se aprobd rectifioarea bugetului.general al comunei Bd{ani pe anul
2016 conform anexei care face parte integrantd din prezenta hotdrAre.
Art,Z- Cu aducere la indeplinire aprezentei hotarAri se insdrcineazd,
orimarul comunei Bdtani .
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HoTARAREA NR. ' tJ- t2016
privind nominalizarea reprezentanfilor Consiliului local Batani tn consiliile de administrafie gi in
comisiile pentru evaluarea gi asigurarea calitifii al unitdfilor de invif[mAnt din comuna Batani

L

Primarul comunei Batani ,
in conformitate cu Expunerea de motive nr.339612016 privind nominalizarea reprezentanlilor
Consiliului local Batani in consiliile de administra{ie gi in comisiiie pentru evaiuarea gi asigurarea
calitatii.al unitalilor de invdldmAnt din comuna Batani
In conformitate cu Legea educaliei nalionale nr. 11201,I, cu completdrile gi modificErile
ulterioare,
Inbaza:
afi. 4 ahn, (1) lit "b" din Ordinul 461912014 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de
organrzare;i funclionare a consiliului de administlatie din unitalile de invdldmAnt preuniversitar, cu
modificdrile qi completdrile ultelioare;i al ar1, 11 alin (4) lit "eo'al OUG 7512005 plivind asigurarea
calitafli educatiei
In temeiul aft.36 alin. (2) lit. "d" coroborat cu alin. 6 lit. "a" pct. 1; art.45 alin. (1), ar1. 115
alin, I ljt, b din Legea administrafiei publice locale nr. 21512001, republicatd, modificatd qi
comoletatd.

PROPUNE SPRE APROBARE:

Art. 1. Desemneazd pe urmdtorii consilieri locali din parlea Consiliului Local Batani

ca

reprezentanli in consiliul de adrninistralie al Scolii girlnaziale Konsza Samu din Batanii Mari :
3, Ola Mate Isn,an
4, Konsza Andras Emil
Art. 2. Desemneazd pe urmdtorii consilieri locali din partea Consiliului Local Batani ca
reprezentanli in consiliul de administlaiie al $colii gimnaziale lvlate Janos din Herculian :
3. Szakacs Zo\tan
4, Komporaly Levente
Art, 3, Desemneazd pe dl, consilier Konsza Andras Emil din pafiea Consiliului Local
Batani ca rcprezentant in Comisia pentru evaluarea gi asigurarea calitalii in cadrul Scolii grmnazrale
Konsza Samu din Batanii Mari
Art,4, Desemneaza pe dl. consilier Komporaly Levente din partea Consiliului Local
Batani ca reptezentant in Comisia pentru evaluarea gi asigurarea cahtdlit in cadrul $colii gtmnaziale
Mate Janos din Herculian
{ft. 7, Cu data adopt[rii prezentei, se abrogd hotdlArea consiliului local nr', 4Il20I3
Art. E, Cu aducerea la indeplinire a hot[rArii se insircineazd persoanele desemnate,
Batani , 28.lULlE 2016

Preqedinte de gedin{6

MOKAN NOE
Prezenta se difuzeazi
ex. Plefectura jud. Covasna
ex. d-lui Plimar
ex. Scoala Gimnaziala Konsz Samu
ex. Scoala Cimnaziala Mate Janos
ex. persoanelor deiemnate
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