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ROMANIA
JUDETUL COVASNA
L=oMrrNA BATANT
corys,t tul LocAL
\R.rth ..../2015

PROCES VERBAL

incheiat azi 12 febr 2015 , cu ocazia tinerii gedintei ordinard a consiliului local din luna
FEBRUARIE 2OI5

gedinta a'fost convocat[ prin dispozilia primarului nr, 48 din 6 FEBR
:015 , iniliat pebaza prevederilor art.49 aliniatul (l) si (3) din Legea nr.2l5l200l privind
administraJia publicd locald republicatd ,de dl primar Simon Andras , iar invitatria privind
c'rrdinea de zi propusd a fost adusd la cunogtinfa locuitorilor comunei prin afigare in vitreinlele
magazinelor de alimentafie gi in punctele de colectare a laptelui in localitdliile Bdlanii Mari ,

Balanii Mici , Ozunca Bdi , Herculian gi Aita Seacd iar in regedinfa comunei in localitatea
Balanii Mari a fost afigta gi pe panoul de anunfi .

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 gi anume;
Ola Mate Istvan , Balo Ervin , Dimeny Monika, Nagy Gabor, Peter Attila,Szasz Endre, Mokan
\oe, Ordog Bela, Boda Csaba Gergely si Konsza Andras Emil

Lipsesc nemotivat d-ul consilier Benko Szilard Andras si Incze Andras
Attila

In afara consilierilor se participa de drept Olah Veronka secretarul
consiliului local Bd{ani , 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.

-10 aliniatul (l) din legea nr. 21512001 cu modificdrile ulterioare privind administra{ia publicd
local6,cu modificdrile gi complectdrile ulterioare

D-ul consilier Ordog Bela ales in pedinfa ordinara din luna IANUARIE
2015 pe o duratd de 3 luni pebaza art.35 din Legea nr.21512001 legea administrafiei publici
focald republicatd ocupd locul si saluti pe cei prezen[i, deschide gedinfa ordinard din luna
FEBRUARIE 2015 gi dd la citire proiectul ordinii de zi gi solicitd votul pentru aprobarea
ordinii de zi a gedintei ordinar[ din luna FEBRUARIE 2015 .

Proieciul ordini de zi propus.
l, aprobarea bugetului local comunei Bd1ani pe anul 2015

2. aprobarea planului de achizitie a comunei Bdfani pe anul 2015
3, aprobarea modificarii Hotararii nr. 5712014 privind modificarea organigramei

si a statului de functii al aparatului propriu al primarului
4, Prezentarearapoartelor de activitate pe anul 2014 de catre alesii locali
5 . Prezentarea raportului anual asupra situatiei gestionarii bunurilor
6. Diverse



p

primarul comunei relateaza ca nu s-a finalizat raportul privind situatia gestionarii

bunurilor si propune amanarea prezentarii pentru sedinta urmatoare
presedintele sedintei solicita votul pentru aprobarea ordinii de zi cu propunerea

primarului , cu 10 voturi ,rpentru,, a fost aprobat ordinea de zi pentru gedinfa ordinard din luna

FEBRUARIE 2015 dupa cum \xmeaza'.
1, aprobarea bugetului local comunei Bdfani pe anul 2015

2. apiobarea planului de achizitie a comunei Bdfani pe anul 2015

3, aprobarea modificarii Hotararii nr.5712014 privind modificare.a organigramei

si a statului de functii al aparatului propriu al primarului
4, Prezen{area rapoartelor de activitate pe anul 2014 de catre alesii locali

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

21512006 privind administralia public[ locala republicat[ se d[ cuvAntul pentru eventualele

contestafii asupra procesului verbal intocmit in gedinla anteriaoard din luna IANUARIE 2015

a consiliului local .

Ne avdnd ' contestafii asupra procesului verbal intocmit , consiliul aprobd cu

unanimitate de voturi adici cu 10 voturi ,,pentru" procesul verbal al sedintei ordinara din luna

IANUARIE 2015 conform art. nr. 42 alinia,ntl (5) din Legeanr.2751200l privind administra{ia

publicd locald republicatd
In continuare se trece la punctul unu al ordinii de zi aprobat 9i anume la

l,aprobareabugetuluilocalcomuneiBlfanipeanul20l5
D-ul primar da la citire proiectul de hotarare impreuna cu bxpunerea de motive

privind aprobarea bugetului local comunei B6[ani pe anul 2015

Se da cuvantul pentru d-naZoldi Hajnal Elvira referent pentru ptezentarea

raportului de sustinere a proieitului de hotarare privind aprobarea bugetului local comunei

Bdfani pe anul2015
Se da cuvintul pentru presedintele comisiei de specialitate pentru ptezentatea

avizului asupra proiectului de hotarare privitoare la aprobarea bugetului local comunei Bd{ani pe

anul 2015
Se da cuvintul pentru secretarul consiliului local pentru prezentatearaportul de

avizarepentru legalitatea proiectului de hotarare conform art.177 liteta,,a,, din Legea nr.

Zl5lZO0l 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 .

nsiliul voteazacu unanimitate adica cu 10 voturi pentru, si s-a adoptat

Hotararea nr..10.....12015 privitoare la aprobarea bugetului local comunei Bdfani pe anul 2015

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

2. aprobarea planului de achizitie a comunei BI{ani pe anul2015
D-ul primar da la citire proiectul de hotarare impreuna cu expunerea de motive

privind aprobarea planului de achizitie a comunei B61ani pe anul 2015

Se da cuvantul pentru d-na Zoldi Hajnal Elvira referent pentru ptezentatea

raportului de sustiner" u proi".tului de hotarare privind aprobarea planului de achizitie a

comunei Bdfani pe anul2015
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Se da cuvintul pentru presedintel" "o-rrr., 
de specialitate pentru ptezentarea

avizului asupra proiectului de hotarare privitoare la aprobarea planului de achizitie a comunei

BdJani pe anul 2015
Se da cuvintul pentru secretarul consiliului local pentru prezentarea raportul de

avizare pentru legalitatea proiectului de hotarare conform att. 117 litera,,a,, din Legea nr'

21512001privind administratia publica locala republicata .Secretarul ptezinta avizul de legalitate

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

aza cv unanimitate adica cu l0 voturi pentru, si s-a adoptat

privitoare la aprobarea planului de achizitie a comunei B[lani pe

anul 2015
Se trece la discutarea urmatoarei punct aprobat la ordinea de zi

3, aprobarea modificarii Hbtararii nr. 5712014 privind modificarea

organigramei si a siatului de functii al aparatului propriu al primarului '

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

privitoare la aprobaiea modificarii Hotaiarii nr. 5712014 privind modificarea organigramei si a

,tutului de functii al aparatului propriu al primarului

Se da cuvintul p.ttftu d- lui Ola Mate Istvan -viceprimar pentru a

prezenta raportul de sustineri a proiectului de hotarare privitoare la aprobarea modificarii

Hotararii m.5712014 privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului

propriu al primarului
Se da cuvintul pentru presedintele comisiei de specialitate pentru prezentarea

raportului asupra proiectului de hotarare privitoare la aprobarea modificarii Hotararii nr'

5712014 privind modificarea organigramel si a statului de functii al aparatului propriu al

primarului
Se da cuvintul pentru secretarul consiliului local pentru prezentarea raportul de

avizarc pentru legalitatea proi art. 117 litera ,,a,, din Legea nr'

215l2001privind administratia ecretarul prezintaavizul de legalitate

Se da cu

Ne avand luari de cuvinte presed tei se solicita votul

consilierii exprima votul , se voteaza cu 10 voturi ,,pentru,, si fara voturi

impotriva sau abtineri t t
S-a adoptat cu 10 voturi ,,pentru" Hotararea nr"'1.!k:l2Ql5 privitoare la

aprobarea modificarii i{otararii nr.5712014 privind.nodifi"u."u organigramei si a statului de

functii al aparatului propriu al primarului
4,prezentarea rapoartelor de activitate pe anul 2014 de catre alesii locali

- a fost depusa un raport la sedinta din luna FEBRUARIE 2015 de catre d-na DLR-n{re

\srvdu - consilier care prezinta raportul

Secretarul UAT pune in vedere pentru alesii local cd alesii locali si comisiile de

specialitate au obligatia s-a depune raportui de activitate pe anul precedent pana la 31 martie a

anului curent , ,l 
-punu 

in prezent a 
'fost 

depus raportul de activitate de catre d-na consiliera

Dimeny Monika gi de catre cele trei comisii de specialitate in luna ianuarie . Nu a fost depus

raportui de activitate de dl. Primar, viceprimar si de 1.1 consilieri locali '

ln continuare secretarul UAT pune in vedere ca prezentarca raportului anual

asupra situatiei gestionarii bunurilor conform art. 122 din Legea nr.21512001 republicata este
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obligatorie

r5.50
Ne avAnd alte probleme la ordinea de zi, gedinta se declard inchisd la ora

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

exemplar la materiualul de gedinja din luna FEBRUARIE 2015 9i un exemplar la Institutia

Prefectului Judefului C ovasna pentru contiolarea I egalitalii.

B6{ani .12 FEBRUARIE 2015

iNrocun -co
Secretar - OLAH


