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ROMANIA
JUDETUL COVASNA
COMUNA BATANI

L LOCAL
.12015

PROCES VERBAL

incheiat azi 29 septembrie 2015 , cu ocaz\atinerii gedintei extraordinard a consiliului local

. din luna SEPT 2015 '

qedinta a fost convocat[ prin dispozilia primarului nr,286 din 25 SEPT

Z0l5 , iniliat pe baza prevederilor art. 49 aliniatul (l) si (3) din Legea nr.21512001 privind

administrafia puUtica locald republicatd ,de dl primar Simon Andras , iar invitalia privind

ordinea de zi propusl a fost adusA la cunogtin{a locuitorilor comunei prin afiqare in vitreinlele

magazinelor dL aiimentafie gi in punctele de colectare a laptelui in localitdtiile Bd{anii Mari ,

B1tanii Mici , Ozunca Bdi , Herculian gi Aita Seacd iar in regedinfa comunei in localitatea

Bafanii Mari a fost afiqta gi pe panoul de anunti .

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 9i anume;

Ola Mate Istvan ,Nagy Gabor, SzaszEndre , Konsza Andras Emil , Incze Andras Attila , Ordog

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

In afara consilierilor se participa de drept Olah Veronka secretarul

consiliului local B6fani , dl ing. Simon Andras primar gi Ola Mate Istvan viceprimarul

comunei
Ca invitat participa ZoldiHajnal Elvira - referent -contabil
S-a constatat cd qedinla este legal constituite conform prevederilor art. nr.

40 aliniatul (l) din legea nr. Zl5l200l cu modificdrile ulterioare privind administrafia publici

local6,cu modificdrile gi complectdrile ulterioare
D-na secretara solicita pr )punere pentru alegerea presedintelui de sedinta

Dl Szasz Endre propune pe dl' Boda Csaba Gergely

Consiliul voteaza si cu 10 voturi pentryu s-a adoptat Hotararea nr.

4212015 privind alegerea presedintelui de sedinta pe o durata de 3 luni- D-J consilier Boda Csaba Gergely ales in gedinfa extraordinara din

luna SEpTEMBRIE 2015 pe o duratd de 3 luni pe baza a1t.35 din Legea nt.2l5l200I legea

administraJiei publicd local[ republicatd ocupd locul si saluta pe cei prezen\i, deschide qedinla

extraordinard din luna SEPTEMBRIE 2015 9i dd la citire proiectul ordinii de zi 9i solicitd

votul pentru aprobarea ordinii de zi agedintei ordinard din luna SEPTEMBRIE 2015

Proiectul ordini de zi ProPus.
1, Rectificarea bugetului local al comunei Batani pe trim III 12015

2, desemnareareprezentantii ai consiliului local Batani ca membrii in consiliul de

administratie la cele doua centre scolare din comuna Batani

3.Diverse .



,-

,t" .onriti.rul Mokan Noe'

pentru aprobarea ordinii de zi cu propunerea

ordinea de zi pentru gedin{a extraordinard din

Batani Pe trim ll I /20 l5

i locaiBatani ca membrii in consiliul de

a Batani

3.Diverse' o

D-na secretard in conformitate cu prevederile nr'

215l2006privind administralia publicd iotufa rePublicatd ,, 
ele

contestalii asupra procesului verbal intocmit in gedinla ant a

consiliului local .

erbal intocmit ' consiliul aprobd cu

sul verbal al sedintei ordinara din luna

(S) Oin Legea nr' 21512001 Privind

nu al ordinii de zi aprobat 9i anume la

l'rectificareabugetuluilocalpetrimestrulllldinanul2015

I de hotarare impreuna cu expunerea de motive

III din anul 2015

ajnal Elvira pentru pre"entarea raRortuly-i 
'{e

ctificarea Lujetului iocal pe trimestrul III din

anul2015 
se da cuvintul pentru presedintele comisiei de specialitate pentru prezentarea

avizului asupra proiectului de hotar#;;;;ft;;;; la rectificareaiugetuli local pe trimestrul III

din anul 2015 de
Se da cuv nr.

avizarc Pentru legalitate ate

21 5 12001 Privind admini
Se da cuv
Ne avand luari de cuvinte se trece la vot

Presedintele sedintei solicita vot

Consiliul voleaza cu unanimit

Hotararea nr.43l2015 . privitoare la rectificar

Se trece la discutarea urmatoare

2' desemnarea reprezentant
scolare din comuna Batani

ul de hotarare impreuna cu expunerea de motive

ului local-guoni ca membrii in consiliul de

atani
al comunei Ola Mate Istvan PtlltY

tarare privind desemnarea reprezentantu al



Bdlani 29 SEPT 2015
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ROrit
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fl

cons*iului local Batani ca membrii in consiliul de ua-iriirt utie la cele doua centre scolare din

;;;;t"Batani -. ^.._.i-rrrr nenrnr nresedintele comisiei de specialitate- ryT* 
prezentarea

Se da cuvintul Pentru Pr

avizului asupra proiecturui d. hotu*."';;;" la desemnarlu '"p'"'" 'antii ai consiliului

local Batani .u ."rni;iiil "*riri.rr 
d; il;i;t;tratie ra "J douu cintre rolare din comuna

Batani -^ ^...,i-+,,1 nenfnr secretarul consiliului local pentru prezentarea raportul de

Se da cuYintul Pentru se

ayrzarepentru l"giio.";'pioii",rr"i d;'il;; conforlL "i' 
itl llteta "a" din Legea nr'

zlsrzoorprivind "#;ili;,uo 
publica;J;;;ii"utu .s.Jr.,arul prezinta avizul de legalitate

Se da cuvintul Pentru discutii -
Nt ;;; l;*i de cuvinte se trece la vot 'i

r.Xllll"mi;f:lTi:ltltj;t 
"di1"_l 

11 voturi pentru, si s-a adoptat

frotu*r"o ,,r.++pqil' .;F-tp1,1: la desemnarea reprezent""tii "i 
t""siliului local Batani ca

membrii in .on.rrru-ia;-d" ud.inistratie ta cete doua centre scolare din comuna Batani

Ne laordinea de zi 
' 9e oral2'45

Pre s-a incheiat in doua mPlar la

materiualul onara ;; il;" SEPTE xemplar la

Institulia prefectului Judelului c ouurnl p.nl* controlarea I e galitalii'

PRE$EDINTE DE $ED$T.A
gODE CSABA GERGELY

iNroctutr -coNTRA
Secretar - OLAH Vl


