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PROCES VERBAL

incheiat azi 31 AUG 2015 , cu ocaziaJinerii gedintei extraordinard a consiliului local din

. luna AUG 2015

gedinta a fost convocati prin dispoziJia primarului nt, 232 din 26

AUGUST 2015 ,. iniliat pe baza prevederilor art. 49 aliniatul (l) si (3) din Legea nr.

2l5l210l privind administrafia publicd iocali republicatd ,de dl primar Simon Andras , iar

irvitalia privind ordinea de zi propusd a fost adusd la cunoqtinJa locuitorilor comunei prin

fgare in vitreinlele magazinelor de alimentaJie gi in punctele de colectare a laptelui in

locafitafiile Bdtanii Mari , eapnii Mici ,Ozunca B[i , Herculian 9i Aita Seacd iar in regedinfa

comunei in localitatea Balanii Mari a fost afigta gi pe panoul de anunti .

La apelul nominal facut de secretarul consiliului local Olah Veronka reiese

cadin l2 consilier din care este format consifiul local sunt prezenti 8 consilierii 9i anume; Ola

tfate Istvan , Nagy Gabor, Szasz Endre , Konsza Andras Emil , Incze Andras Attila , Ordog

Bcla Benko Szilard Andras, Boda Csaba Gergely , Mokan Noe si Peter Attila
Lipseste dl. Balo Ervin ,

In afara consilierilor se participa de drept Olah Veronka secretarul

msiliului local B[{ani , dl ing. Simon Andras primar gi Ola Mate Istvan viceprimarul

,@nunei
Ca invitat participa Zoldi Hajnal Elvira - referent -contabil
S-a constatat cd gedinfa este legal constituite conform prevederilor art' nr.

I aliniatul (l) din legea nr. 21512001cu modificdrile ulterioare privind administraJia publicd

bE,cu modificdrile gi complectdrile ulterioare
D-ul consilier Peter Attila ales in gedinfa ordinara din luna IUNIE

trfl5 pe o duratd de 3 luni pe baza art.35 din Legea nr.21512001 legea administraliei publicd

hlii-republicat[ ocupd locul si salutd pe cei prezen\i, deschide gedinla ordinard din luna IULIE

5 Si dd la citire proiectul ordinii de zi gi solicit6 votul pentru aprobarea ordinii de zi a
htei extraordinar[ din lundUGUST 2015 o

Proiectul ordini de zi ProPus.
l, Rectificarea bugetului local al comunei Batani

2. Modificareu HCt- nr. 3612015 privitoare la aprobarea contractarii unui

in valoare de maximum 16 mii lei, in conformitate cu prevederile Ordonantei de

lgenta a Guvernului nr.212015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum

l. Diverse ..

cu o intarziere de 10-15 minute soseste consilierul Balo Ervin,

si alte masuri



\o

din luna AUGUST 2015 dupa cum urmeaza :

l,RectificareabugetuluilocalalcomuneiBatanipetrimllll20l5..
2,ModificareaHCLnt3612015privitoarelcontractariiunui

invaloaredemaximum16miilei,inconformitatecuordonanteide
Guvernului nr. 212015 pentru modificarea

si completarea unor acte normative, precum si alte masurl

l. Diverse ".

D-na secretar6 in conformitate cu prevederile aft. 42 a'liniatul (5) din Legea nr'

21512006 privind administra{ia public[ locald republicatd se dd cuvdntul pentru eventualele

contesta{ii asupra procesului u"ibul intocmit in gedinla anteriaoar[ din luna AUGUST 2015

a consiliului local .

Ne avdnd contestalii asupra procesului verbal intocmit , consiliul aprob[ cu

unanimitate de voturi adic[ cu l2 voturi ,,pentru,, procesul verbal ar sedintei ordinara din luna

AUGUST 2015 conform arr. nr. 42 alini*ur (5) din Legea nr.21512001 privind administra{ia

presedintele sedintei solicita votul pentru aprobarea ordinii de zi cu propunerea

primarului , cu 12 voturi ,,pefltru,, a fost aprobat ordinea de zi pentru gedin(a extra ordinard

imprumut
urgenta a

unu al ordinii de zi aprobat 9i anume la

pe trimestrul III din anul 2015

D-ulprimardalacitireproiectirldehotarareimpreuna
privind rectificarea tugetului local pe trimestrul III din anul 2015

Se da cuvantul pentru d-na Olah Veronka pentru

sustinere a proiectului de hotaiare privitoare la rectificarea bugetului

publica localI rePublicatd .- 
ln continuare se trece la Punctul
1, rectificarea bugetului local

cu expunerea de motive

pr ezentar ea raP ortul u r

local pe trimestrul III

anul 2015

avizului
din anul

Se da cuvintul pentru presedintele

asupra proiectului de hotarare privitoare

2015
Sedacuvintulpentrusecretarulconsiliu|uilocalp.entru.,prezentarll]"rg::

av\zare pentru tegariiatea froiectului de hotarare.:9nlo'T ""- l1l--l'j::i^'*-,,lll:t"t"i:i#
1"''ti)Eo!iiiti,ri?ht;istratia publica locala republicata .secretarul prezintaavizul de legalitate

' Se da cuvintul Pentru discutii -
Ne avand luari de cuvinte se trece la vot

Presedintele sedintei solicita votul '

Consiliul voteaza cu unanimitate adica cu 12 voturi pentru' si s-a adoptat

Hotararea nr.37l20li prluito*.la rectificarea bugetului local pe trimestrul III din anul 2015

Se trece la discutarea urmatoarei ,lunct de la ordinea de z\ aprobat

2.Modificarea Hotararii nr. 3612015 privitoare la aprobarea contractarii

unui imprumut in valoare de maximum 16 mii lei, in conformitate cu prevederile

ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 212015 pentru modificarea si completarea unor

de

din

acte normative, precum si alte masuri
D-ul Prirnar da la citire

privind Modificarea HCL nr. 3612015

raloare de maximum 16 mii lei, in

comisiei de specialitate pentru prezentarea

la rectificarea bugetuli local pe trimestrul III

proiectul de hotarare impreuna cu expunerea de motive

lrivitoare la aprobarea contractarii unui imprumut in

conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a



tI

Guvernului nr. 212015 pentru modificarea si completarea unor acte normative' precum si alte

masuri

Se da cuvantul pentru d-na Zoldi Hajnal Elvira contabilul comunei pentru

prezentarea raporrului de sustiner" u f..oi""t"1"r a3_13:Tur" privind Modificarea HCL nr'

3612015 privitoare la aprobarea contractaiii unui imprumut in valoare de maximum l6 mii lei' in

conformitat" "u 
p."n"i."rile ordonantei de urgenta a Guvernului nr.2r20r5 pentru modificarea

si completa*" llT":ffifr specialitate p.ni.u prezentarca

avizulr.ri asupra proiectului de I a HCL nt' 3612015 privitoare la

aprobarea contractarii unui impr 
-,-.: .^- .t.A1t 

16 niii lei' in conformitate cu

prevederile OrOonunt"i Je urgenta a Guvernului nt' 212015 pentru modificarea si completarea

unor acte normative, precum si alte masuri

Sedacuvintulpentrusecretarulconsiliuluilocalpentruprezentarearaportulde
av\zare pentru r.giitut"u'proi!.tutri de hotarare conform art' I 1 7 l\tera "a" din Legea nr'

215rz[[lprivind J;i;t;;ia pubrica ro.uiu..publicata .Secretarur prezinta avizul de legalitate

Se da cuvintul Pentru discutii -
Ne avand luari de cuvinte se trece la vot

Presedintele sedintei solicita votul '

consiliul voteazacu unanimitate adica cu 12 voturi pentru' si s-a adoptat

Irotararea nr.3g/2015 Modificarea HCL nr. 3612015 privitoare la privitoare la aprobarea

contractarii unui imprumut in valoare';;il"- f O -ii lti' in conformitate cu prevederile

ordonantei o. ,rg"ltu'u-cuu"-urui nr. 2r20r5 pentru modificarea si completarea unor acte

normative, Precum si alte masurl

Neavandalteproblemelaordineazisetrecelaproblemelediverse..'':^2
S"."iutut UAT pune in vedere pentru fl sl

de viceprimarul a fost depus pana in ptezent declarat

cineva daclaratiile de avere si de interes mentionand t: 
4 alin

(2) din Legea n, liltZnt0 au obligatia sa dcpuna sau sa.actualiz

declaratiile de interese anual, cel mai tarz\uia data de 14 iunie a anului curent , si printer altele

secretarul trebuie s-atransmite la ANI declaratiile de avere , nu mai poate astepta cine nu a depus

astazi suporta consecintele legii '

Ne avand alte probleme la ordine a de z\, gedinla se declara inchis6 la ota 12'45

Prezentu|procesverbals-aincheiatindouaexemp|aredincareunexemplarla
materiualul de gedinJa extraordionuru 

-Jin 
luna AUGUST 2015 9i un exemplar la Institulia

prefectului Judelului covasna pentru controlarea legalitalii.

B61ani 3l AUGUST 2015
PRE$EDINTE DE $EDINTA

PETER ATTILA

iNrocvtr -co
Secretar - OL

EAZA
ONKA


