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incheiat azi 22IAN 2015

PROCES VERBAL

, cu ocaziafinerii gedintei ordinard aponsiliului local din luna

IANUARIE 2015

gedinta a fbst convocatd prin dispozilia primarului nr,ldin 16 IAN 2015

. inlliat pe baza prevederilor art. 49 aliniatul (l) si (3) din Legea nr. 21512001 privind

lrninistraJia publicd looald republicatd ,de dl primar Simon Andras , iar invitatria privind

'urdinea de zi propusd a fost adusd la cunogtinla locuitorilor comunei prin afigare in vitreinlele

nmasazinelor de alimentafie gi in punctele de colectare a laptelui in localitdtriile Bdtanii Mari ,

B,4anii Mici , Ozunca Bdi , Herculian gi Aita Seacd iar in regedinfa comunei in localitatea

Rilanii Mari a fost afigta qi pe panoul de anunfi .

La apelul nominal facut de secretarul consiliului local Olah Veronka reiese

61 din 12 consilier din care este format consiliul local sunt prezen(i ll consilierii 9i anume;

r]la Mate Istvan , Balo Ervin ,Incze Andras Attila, Dimeny Monika , Nagy Gabor, Peter Attila,
Szasz Endre, Mokan Noe, Ordog Bela, Boda Csaba Gergely si Konsza Andras Emil

Lipseste nemotivat d-ul consilier Benko Szilard Andras ,,

In afara consilierilor se participa de drept Olah Veronka secretarul

;onsiliului local B5fani , dl ing. Simon Andras primar gi Ola Mate Istvan viceprimarul

;t-rftUnOi

Ca invitat participa Zoldi Hainal Elvira - referent -contabil
S-a constatat cd gedinta este legal constituite conform prevederilor art. nr.

-t0 aliniatul (l) din legea nr. 21512001cu modificdrile ulterioare privind administra{ia publici
iocal[,cu modificdrile gi complectdrile ulterioare

Se solicita propuneri pentru alegerea presedintelui de sedinta

D-ul consilier Szasz Endre propune pe dl. Consilier Ordog Bela , fle
ar and alte propuneri se solicita votul

Consiliul voteaza cu 11 votul pentru a fost ales ca presedinte de sedinta dl.

Ordog Bela si s-a adoptat Hotararea nr. | 12015 privind alegerea presedintelui de sedinta

D-ul consilier Ordog Bela ales in gedinJa ordinara din luna IANUARIE
1015 pe o duratd de 3 luni pebaza art.35 din Legea nr.21512001 legea administratiei publicd

locala republicatd ocupd locul si salut[ pe cei prezen\i, deschide gedinfa ordinard din luna

IANUARIE 2015 9i da la citire proiectul ordinii de zi 9i solicitdvotul pentru aprobarea ordinii

de zi a gedinJei ordinarl din luna IANUARIE 2015

Cu o intarziere de l5 minute soseste dl. Boda Csaba Gergely

Proiectul ordini de zi ProPus.



lra

l,Aprobarealisteideinvesti|ien1gvjz.oriupeanul20159iuti|izarea
q.-edentului anului pr"""J.t, pentru finanlare i invest4iei Modernizarea drumurilor forestiere

,ffin comuna Bd{ani judelul Covasna

2. Aprobarea numarului asistentilor personali angajafi

olcontractindividualdemuncapeduratddeterminatapeanul20l5
3, Aprobarea otganizdrii retelei gcolare din comuna

f)15-2016
4, Aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes

rlt din HGRnr. 50l20ll
irqptoUu*a niveluri le impozitelor si taxelor tocatef^e, ]lul 

20 I 5

;ilil;; iil;i;;ii exercitiului busetar p" 
"'"t 

291.1
';:;;;;;1;;;;u i"rarri.lor cu cetdlenii ei programul audien(elor acordate de c6tre

s-onsilierii locali pe semestrul I- II' al anului 2014

S.Propunerea de evaluare a activitdlii secretarului

01 ianuarie 2014 - 31 decpmbrie2014
g.Prezpntarea rapoartelor de activitate pe anul 2014 de catre alesii locali

ai Consiliului Local Bdlani

B[tani pentru anul gcolar

local pe baza art, 28 alin

comunei Batani in Perioada

2015 9i utilizarea
drumurilor forestiere

ai Consiliului Local B6{ani

B6[ani Pentru anul gcolar

art. 42 aliniatul (5) din Legea nr'

se dd cuvintul Pentru eventualele

anteriaoard din luna DECEMBRIE

10. Diverse

Presedintele sedintei solicita
a fost aprobat ordinea de zi

din comuna

cu contract

2015-2016

votul pentru aprobarea ordinii de zi propuse , cu l1 voturi "pentru"
;;;iil fuin1a ordinarr din luna IANUARIE 2015 dupa cum

utmeaza:
1, Aprobarea listei de investitie provizoriu pe anql

excedentului anului irecedent pentru finanfarea investitiei Modernizarea

B[fani judelul Covasna

2. Aprobarea nu'marului asistenfilor personali angajaJi

individualde munca pe durat[ determinata pe anul 2015

3, Aprobarea organiz[rii refelei gcolare din comuna

4, Aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe baza art,28 alin (3)

din HGR nr. 50/20 | I
i,Rp.oUu."a nivelurile impozitelor si taxelor l9:ul",ry i."tl?91:;firJ;;u in"tt.i".ii exercitiului bugetar pe trim Iu 

dll 
T1r] ?2:!:

7:';:r';;i;;;;;,ahiril". :u cetdfenii-ei programul audienlelor acordate de cdtre

consilierii locali pe semestrul I- II al anului 2014

S.PropunereadeevaluareaactivitdliisecretaruluicomuneiBataniin
01 ianuarie 2014- 31 decembrie2014

g.Prezentarea rapoartelor de activitate pe anul 2014 de catre alesii locali

10. Diverse
D-na secretard in conformitate cu prevederile

21512006 privind administralia publicd local[ republicatd

contestalii asupra procesului verbal intocmit in gedinta

2014 aconsiliului local .

Ne avind contesta{ii asupra procesului verbal intocmit ' consiliul aprobd cu

unanimitate de voturi adic6 cu 1r voturi'.f"'nt*" procesul verbal al sedintei extraordinara (lI)

din luna DECEMBR rE 2014 conform art.' nr.42 a^liniatul (5) din Legea nr. 21512001 privind

admini stra{ia publicd locald republicatb
ln continuare se trece la punctul unu al ordinii de zi aprobat 9i anume la

perioada



)r,I

er;edentului
,fi,n COmUna

l,Aprobarea listei de investilie pt:ti'::iu, p? anll 2015 9i utillzarea

anului precedent p.ntru finanlarea investitriei Modernizarea drumurilor forestiere

proiectul de hotarare imPr otive

proti^.it Pe anul 2015 $i anului

Modernizaiea drumurilor BdJani

BdJanijudelul Covasna

D-ul primar da la citire

66r ind Aprobarea listei de investifie

pnecedent pentru finanJarea investiJiei

.rudeful Covasna
Se da cuvantul pentru d-naZoldi entarea

rportului de sustinere a proiectuluide hotarare tie provizoriu

- anul 2015 9i utilizarea excedentului anului p ei

Uodernizarea drumurilor forestiere din comuna

Se da cuvintul pentru presedintele

-tr izului asupra proiectului de hotarare privitoare la I
rnul 2015 giutilizarea excedentului anului precedent

Jrumuriloi forestiere din comuna BdJani judepl Coya9n3.

Se da cuvirttul pentru secreiarul-consiliului local pentru ptezentar.ea-raportul de

r'izare pentru fegafitut"a froiectului de hotarare conform art' 117 litera "a" din Legea nr'

l5/2001 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 '

consiliul voteazacu unanimitate adica cu 1l voturi pentru, si s-a adoptat

Hotararea nr.2l20l5 privitoare la Aprobarea listei de investifie provizoriu pe anul 2015 9i

utilizarea excedentului anului precedent p.ntru finantarea investiliei Modernizarea drumurilor

tbrestiere din comuna BlJani judelul Covasna

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

2. Aprobarea numarul"i "riri."tilor 
personali angajaJi ai consiliului Local B[fani

cu contr ff 1T?nil'T''JJ:'""" cu expunerea de motive

privindasinaliangaja(iaiConsiliuluiLocalB6[anicu
contract du

Se da cuvantul Pentru d-na Z

raportului de sustinere a proiectului de

personali angajafi ai Consiliului Local B

determinata Pe anul 2015
Se da cuvintul Pentru Presedinte

avizului asupra proiectului de hotarare privito

angaja\\ ai Consiliului Local Bdlani cu contr



ir-
\n

$olar 2015-2016
D-ul printar da la citire proiectul

mivitoare la aprobaiea organizarii refelei gcolare

l(.116

consiliul voteaza cu unanimitate adica cu 11 voturi pentru, si s-a adoptat

*,".u,.u o.!.",'i"o'iT' 
'"ffiffi" 1;";;;;;"" ili"::':1.-:::'::11'.*i"::'::11,,?1:#ltt "t

individualde munca pe duratd determiinata pe anul 2015

Se trece la discutarea urmatoarei punct aprobat la ordinea de zi

3, Aprobarea organ izilrii relelei gcolare din comuna B[fani pentru anul

de hotarare impreuna cu expunerea de motive

din comuna Bdtani pentru anul.gcolar 2015'

impreuna cu expunerea de motive

local pe baza art,28 alin (3) din

Sedacuvintulpentrud-luiolaMatelstvan-viceprimarpentrua
rezenta raportul oe sustinere a proiectului de hotarare privitoare la aprobare a organizdrii reJelei

iolare din comuna Bl1ani pentru an\rl gcolar 2015-2016. . .

Se da cuvintul comisiei de specialitate --pentru 
prezentarea

=portului asupra proiectului e la aprobarea organizdrii reJelei qcolare din

rrrrTUha Bdfanipentru anul $co
Se da cuvintul consiliului local pentru prezentarea raportul de

.rrizare pentru le l[t":fii#
ll5/2001 privind

Ne avand luari de cuvinte Presed

Consilierii exprima votul , se vo ' 
si fara voturi

:rnpotriva sau abtineri
S-a adoptat cu l1 voturi,,pentru,, Ilotarare? nr.4/2015 privitoare la aprobarea

.-rrganiz6rii re{elei gcolare din comuna Batrani pentru anul gcolar 2015-2016

In continuare se trece la punctul urmator al ordinii de zi aprobat 9i anume la

4, Aprobarea planului ie actiuni si lucrari de interes local pe baza art,,28

elin (3) din HGR nr. 50/2011
D-ul primar da la citire proiectul d.e foiarare

nrivitoare la aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes

HGR nr. 5012011
Se da cuvintul pentru d- na Bardocz Emilia -referent pentru a pfezenta

raportul de sustinere a proiectului-de ttoiu.u." privitoare la aprobarea Planului de actiuni si

iucrari de interes local pf baza art,28 alin (3) din HGR nr' 5012011

Sedacuvintulpentrupresedintelecomisieidespecialitatepentruptezentarea
raportului asupra proiectului de hotararJ;ilii";t" l1^lf1obut"a 

Flanului de actiuni si lucrari de

inieres local pe baza art,28 alin (3) din HGR nr' 50l20ll
Sedacuvintulpentrusecretarulconsiliuluilocalpentruprezentarearaportulde

xizarc pentru f.guiitul"u proiectului de hotarare conform art' 117 litera "a" din Legea nr'

] 5/2001 privind 
"o*irrrt*tia 

publica to"uiu republicata .Secretarul prezinta avizul de legalitate

Se da cuvintul Pentru discutii -
Ne avand luari de cuvinte presedintele sedintei se solicita votul

consilierii exprir a votul i se voteaza cu 1l voturi ,,pentru,, si fara voturi

imootriva sau abtineri



S-a adoptat cu 11 voturi ,,pertru" ffotararea nr.SlZOf S privitoare la aprobarea

Fimului de actiuni si lucrari de interes local pe baza art,28 alin (3) din HGR nr. 5012011

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

5. Aprobarea nivelurile impozitelor gi taxelor locale pe anul2015
D-ul primar da la citire proiectul de hotarare ,expunerea de motive impreuna cu

merele privitoare la aprobarea nivelurile impozitelor gi taxelor locale pe anul 2015

Se da"cuvintul pentru d- nei Olah Anna - referent pentru aprezenta raportul
,@ sustinere a proiectului de hotarare privitoare la aprobarea nivelurile impo.zitelor gi taxelor

mrcale pe anul 2015
Se da cuvintul pentru presedintele comisiei de specialitate pentru prezentarea

rm-rrtului asupra proiectului de hotarare privitoare la aprobarea nivdlurile impozitelor gi taxelor
rx-ale pe anul 2015

Se da cuvintul pentru secretarul consiliului local pentru prezentarea raportul de

rr.jzare pentru legalitatea proiectului de hotarare conform art.7l7 litera,,a,, din Legea nr.

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

Se da cuvintul pentru discutii -
Ne avand luari de cuvinte presedintele sedintei se solicita votul
Consilierii exprima votul , se voteaza cu I I voturi ,,pentru,, si frrd voturi

rnpotriva

:ir elurile

3nexa privitoare la aprobarea incheierii exercitiului bugetar pe anul 2014

Se da cuvintul pentru d- nei ZoldiHajnal Elvira - referent - contabil pentru a

prezenta raportul de sustinere a proiectului de hotarare privitoare la aprobarea incheierii

erercitiului bugetar pe anul2014
Se da cuvintul pentru presedintele comisiei de specialitate pentru prezentarca

raportului asupra proiectului de hotarare privitoare la aprobarea incheierii exercitiului bugetar

pe anul 2014
Se da cuvintul pentru secretarul consiliului local pentru prezentarea raportul de

avizare pentru legalitatea proiectului de hotarare conform art. ll7 litera ,,a,, din Legea nr.

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

Se da cuvintul pentru discutii -
Ne avand luari de cuvinte presedintele sedintei se solicita votul
Consilierii exprima votul , se voteaza cu 1l voturi ,,pentru,, si ftr[ voturi

sau abfineri
S-a adoptat cu 11 voturi ,,Pentru"

incheierii exercitiului bugetar pe anul 2014
llotararea nr.1 I 2015 privitoare la aprobarea

In continuare se trece la punctul urmator al ordinii de zi aprobat 9i anume la

7, Organizarea intilnirilor cu cetlfenii gi programul audienfelor acordate

de citre consilierii locali pe semestrul I- il al anului 2014

S-a adoptat cu l l voturi ,,pentru" Hotararea nr.6/2015 privitoare la aprobarea

impozitelor gi taxelor locale pe anul 2015

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

6, Aprobarea incheierii exercitiului bugetar pe anul 2014

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



)!,t

D-ul primar da la citire proiectul de hotarare ,expunerea de motive privitoare la

LrE*gslizarea intAlnirilor cu cetdfenii gi piogramul audienJelor acordate de cdtre consilierii locali

p semestrul I- II al anului 2014
Se da cuvintul pentru d- lui Ola Mate Istvan - viceprimar pentru a ptezenta

nmtrrul de sustinere a proiectjui de hotarare privitoare la organizarea intdlnirilor cu cetdtenii 9i

lrcgramul audienlelor acordate de cdtre consilierii locali pe semestrul I- II al anului 2014

Se da cuvintul pentru presedintele comisiei de specialitate pentru prezentarea

rmortului asupra proiectului de hotarare privitoare la organizarca intAlnirilor cu cetdJenii 9i

pngramul audienlelor acordate de cdtre consilierii locali pe semestrul I- II al anului 2014

Se da cuvintul pentru secretarul consiliului local pentru prezentarca raportul de

r'.izare pentru legalitatea proiectului de hotarare conform art. 117 liteta,,a,, din Legea nr'

::5'200j privind administratia publica locala republicata .secretarul prezinta avizul de legalitate

Se da cuvintul pentru discutii -
Ne avand luari de cuvinte presedintele sedintei se solicita votul

Consilierii exprima votul , se voteaza cu 11 voturi ,,pentru,, si fdrd voturi

nmpotriva sau

:ndlnirilor cu

I- II al anului

ablineri '.

S-a adoptat cu l 1 voturi ,,pentru" Hotararea nr.8/20L5 privitoare la organizarca

cetiJenii gi programul audienlelor acordate de cdtre consilierii locali pe semestru'

2014

la propunerea
administrativ

alesii locali gi

8. propunerea de evaluare a activitifii secretarului comunei Batani in

perioada 01 ianuarie 2014 - 31 decembrie2014
D-ul primar da la citire proiectul de hotarare impreuna cu expunerea de motive

orivitoare la propunerea de evaluare a pirformantelor profesionale individuale ale secretarului

unitatii admini strativ teritoriale pentru anul 201 4

Se da cuvintul pentru d- ul Ola Mate Istvan -vicePrtmar pentru a

prezenta raportul de sustinere a proiectului de hotarare privitoare la propunerea de evaluare a

performantelor profesionale individuale ale secretarului unitatii administrativ teritoriale pentru

anul 2014
Se da cuvintul pentru presedintele comisiei de specialitate pentru prezentatea

raportului asupra proiectului de hotarare privitoare la propunerea de evaluare a performantelor

profesionale individuale ale secretarului unitatii administrativ teritoriale pentru anul2014

Se da cuvintul pentru secretarul consiliului local pentru prezentarea raportul de

avizarc pentru legalitatea proiectului de hotarare conform art. 117 litera ,,a,, din Legea nr'

215l200l privind administratia publica locala republicata .Secretarul prezinta avizul de legalitate

Se da cuvintul pentru discutii -
Ne avand luari de cuvinte presedintele sedintei se solicita votul

Consilierii exprima votul , se voteaza cu 11 voturi ,,pentru,, si fara voturi

impotriva sau abtinen
S-a adoptat cu 11 voturi ,,pentru" Hotararea nr.9/2015 privitoare

de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului unitatii

teritoriale pentru anul 20111

9, Prezentarea rapoartelor de activitate pe anul 2014 de catre

comisii de specialitate



)C

-pe rand presedinfii cele trei comisii de specialitate prezinta rapoartele de activitate ale

qnrnisiilor de specialitate pe anul2014
-dintre alegii locali d-nu consiliera Dimeny Monika a depus raportul de activitate in scris

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

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

,mului curent , si pana in prezent nu a fost depus raportul de activitate de catre d-na consiliera

Dimeny Monika gi O" 
"ui.. 

cele trei comisii de specialitate . Nu a fost depus raportul de

rtivitate de dl. Primar, viceprimar si de l l consilieri locali .

Ne avdnd alte probleme la ordinea de zi, gedinla se declard inchisd la ora 15'50

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

eremplar la materiualul de gedinla din luna IAN 2015 gi un exemplar la InstituJia Prefectului

Judelul u i Covasna pentru controlarea legalitalii.

Balani .22ian2015

iNrocvtr -coNTRASEMNE
Secretar - OLAH :o

4-.s,v


