
ROMANIA
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COMUNA BATANI
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PROCES VERBAL

incheiat azi I I AUG 2015 , cu ocazia finerii gedintei ordinar[ a consiliului local din luna
. AUG 2015 

I
gedinta a fost convocat[ prin dispozilia primarului nr, ..*. ... din 1l

AUGUST 2015 ; inifiat pe baza prevederilor aft. 49 aliniatul (l) si (3) din Legea nr.
21512001 privind administraJia publicd locald republicatd ,de dl primar Simon Andras , iar
invitalia privind ordinea de zi propus[ a fost adusd la cunogtin{a locuitorilor comunei prin
afiqare in vitreinlele magazinelor de alimentafie gi in punctele de colectare a laptelui in
localitiliile B[fanii Mari , Bdfanii Mici, Ozunca Bdi , Herculian gi Aita Seac[ iar in reqedin{a
comunei in localitatea Bdfanii Mari a fost afigta gi pe panoul de anunJi .

La apelul nominal facut de secretarul consiliului local Olah Veronka reiese
ca din l2 consilier din care este format consiliul local sunt prezenli 8 consilierii gi anume; Ola
Mate Istvan , Balo Ervin , Nagy Gabor, Szasz Endre , Konsza Andras Emil , Incze Andras
Attila ,Ordog Bela, si Peter Attila

Lipsesc nemotivat d-ul consilier Benko Szilard Andras, Boda Csaba
Gergely si Mokan Noe

In afara consilierilor se participa de drept Olah Veronka secretarul
consiliului local Bdfani , dl ing. Simon Andras primar gi Ola Mate Istvan viceprimarul
comunei

Ca invitat participa ZoldiHajnal Elvira - referent --contabil
S-a constatat c[ gedinfa este legal constituite conform prevederilor art. nr.

40 aliniatul (l) din legea nr. 21512001 cu modificdrile ulterioare privind administrafia publicd
locala,cu modificarile gi complectdrile ulterioare

D-ul consilier Peter Attila ales in gedinla ordinara din luna IUNIE
2015 pe o duratd de 3 luni pebaza art.35 din Legea nr.21512001 legea administra(iei publicd
locafd republicatd ocupd locul si salutd pe cei prezenli, deschide gedinla ordinard din luna IULIE
2015 gi dd la citire proiectul ordinii de zi gi solicitl votul pentru aprobarea ordinii de zi a
pedinfei ordinarl din luna IULIE 2015

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

2, 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 acte normative, precum si alte masuri

1. Diverse ..

Cu o intarziere de 18-20 minute soseste consilierul Mokan Noe



l/o

Presedintele sedintei solicita votul pentru aprobarea ordinii de zi cu propunerea

primarului , cu l0 voturi ,,pehtru,, a fost aprobat ordinea de zi pentru gedinla ordinar[ din luna

\UGUST 2015 dupa cum urmeaza :

l, Rectificarea bugetului local al comunei Batani

2, aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de maximum 16 mii lei, in
;onformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.212015 pentru modificarea

si completarea unor acte.normative, precum si alte masuri
I " Diverse .. .

D-na secretard in conformitate cu prevederile art. 42 aliniatul (5) din Legea nr.

21512006 privind administra(ia publicd local[ republicatd se d[ cuvEntul pentru eventualele

contestafii asupra procesului verbal intocmit in gedinJa anteriaoard din luna IULIE 2015 a

consiliului local .

Ne av6nd contestafii asupra procesului verbal intocmit , consiliul aprobd cu

unanimitate de voturi adicd cu 9 voturi ,,pentru" procesul verbal al sedintei ordinara din luna

IUNIE 2015 conform art. nr. 42 aliniatul (5) din Legea nr.21512001 privind administrafia

publica localI republicatd .

In continuare se trece la punctul unu al ordinii de zi aprobat gi anume la

, rectificarea bugetului local pe trimestrul III din anul2015

D-ul primar da la citire proiectul de hotarare impreuna cu expunerea de motive

privind rectificareabugetului localpe trimestltl III din anul 2015

Se da cuvantul pentru d-na Olah Veronka pentru prezentarea raportului de

sustinere a proiectului de hotarare privitoare la rectificarea bugetului local pe trimestrul III din

anul 2015
Se da cuvintul pentru presedintele comisiei de specialitate pentru prezentarca

avizului asupra proiectului de hotarare privitoare la rectificarea bugetuli local pe trimestrul III
din anul 2015

Se da cuvintul pentru secretarul consiliului local pentru prezentarea raportul de

avizare pentru legalitatea proiectului de hotarare conform art. 1 17 litera ,,a,, din Legea nr.

I I 5/2001 privind administratia publica locala republicata .Secretarul prezinta avizul de legalitate

Se da cuvintul Pentru discutii -
Ne avand luari de cuvinte se trece la vot
Presedintele sedintei solicita votul .

cu unanimitate adica cu 9 voturi pentru, si s-a adoptat

rivitoare ta rectificarea bugetului local pe trimestrul III din anul

1015 ':l

Se trece la discutarea urmatoarei punct de la ordinea de zi aprobat

2. 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 acte normative, precum si alte masuri
D-ul primar da la citire proiectul de hotarare impreuna cu expunerea de motive

privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de maximum l6 mii lei, in conformitate

cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvemului nr.2l20l5 pentru modificarea

si completarea unor acte normative, precttm si alte masuri
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Sedacuvantulpentrud-naZoldiHajnalElviracontabilulcomuneipentru
proiectuluidehotarareprivindanrob.arglcontractariiunui
f O mii lei, in conformiiate cu prevederile Ordonantei de

pentrumodificareasicompletareaunoractenormative,precum

si alte masuri
Se pecialitate 

"pentru 
prezentarea

avizului asupra contractarii unui imprumut in

valoare de max rile ordonante.i de urgenta, a

Guvernurui nr. 212015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte

masuri

Se da cuvintul pentru secretarul consiliului local pentru ptezentarea raportul de

av\zare pentru f .guiit"t.u fli"ctf"i de hotarare conform art' I 1 '7 litera "a" din Legea nr'

215rz[|lprivind uo*inirt*tia pubrica l;;i" repubricata .Secretarul prezinta avizul de legalitate

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

Presedintele sedintei solicita votul ' 
si s-a adoptat

con'iliui noteaza cu,n3i'#$h".3*:# n 
,,'.lll1t,ffiut in varoare de

tate cu prevederile Ord tei de urgenta a Guvemului nr'

2l2015pentru modificarea si completa."u unot acte normative' precum si alte masuri

Neavandalteproblemelaordineazisetrecelaproblemelediverse:
Secretarul UAT pune i";;;pentru alesii local ca numai de 10 consilieri si

de viceprimarul a fost depus pana in prezent declaratiile de avere si daca vrea s-a depune

cineva dacraratiile de avere si de interes mentionand c[ alesii locali potrivit prevedilor art. 4 alin

(2)dinLegeanrlT612010auobligatiasadepunasausa'actua|lzezedeclaratiiledeaveresi
declaratiile de interese anual, cel mai tatziuiadatade l4 iunie a anului curent '

Ne avAnd alte probleme [a ordine a de zi, gedin{a se declard inchisd la ora l5'50

Prezentul proces verbal s-a incheiat in doua exemplare din care un exemplar la

materiualul de gedinfa din luna AUGUST 2015 9i un exemplar la Institufia Prefectului

JudeJul ui Covasna pentru controlarea legalitatii'

Bd{ani .11 AUGUST 2015

PRE$EDINTE DE $EDINTA

tNrocvtr -

Secretar -


