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COVASNA

BATANI
L LOCAL
..12016

PROCES VERBAL
.Jieiat azi 2 febr

2016

, cu oeazia

finerii gedintei ordinar[
FEBRUARTE 2016 ,

qedinta a fost convocatd prin dispozilia

a

consiliului local din luna

primarului nr,22 din 28 IAN

- . :: re baza prevederilor aft. 49 aliniatul (l) si (3) din Legea nr. 21512001
publicd locald republicat[ ,de dl primar Simon Andras , iar invitalia
--:.rstrafia
--:

201 6

privind
privind
:.33 de zi propusd a fost adusd la cunogtinta locuitorilor comunei prin afigare in vitreinlele
-.-'zinelor de alimentalie gi in punctele de colectare a laptelui in localitaliile Bdlanii Mari ,
:l'--=-*:: \4ici , Ozunca Bdi , Herculian gi Aita Seacd iar in regedinfa comunei in localitatea
: l.- ,:: \lari a fost afiqta gi pe panoul de anunli .
La apelul nominal facut de secretarul consiliului local Olah Veronka reiese
-::,:. l2 consilier din care este format consiliul local sunt prezen{i 10 consilierii gi anume;
. ).fate Istvan , Balo Ervin , Konsza Andras Emil , Boda Csaba Gergely, Dimeny Monika ,
- :-: Andras Attila ordog Bela,
Peter Attila, Nagy Gabor, Szasz Endre SI Mokan Noe
,
Lipsesc nemotivat d-nii consilieri Benko Szilard Andras, Boda csaba
- =::elr .
In afara consilierilor se participa de drept olah veronka secretarul
:-,..liului local B[Jani , dl ing. Simon Andras primar gi Ola Mate Istvan viceprimarul

:,:tnei

Ca invitat participa ZoldiHajnal Elvira - referent --contabil
S-a constatat cd gedin(a este legal constituite conform prevederilor art, nr,
:iiniatul (l) din legea nr. 21512001 cu modificdrile ulterioare privind administraJia publica
..,=.i .cu modific[rile gi complectdrile ulterioare

-,

D-ul consilier PETER TTILA ales in gedinfa din luna DECEMBRIE
pe
o
duratd
de 3 luni pebaza art.35 din Legea nr.21512001 legea administraJiei publica
-- --i
- --ala republicatd ocupd locul si salutd pe cei prezenli, deschide gedinJa extraordinard din luna
--.\2016 gi ddlacitireproiectul ordinii dezi gi solicitdvotul pentruaprobareaordinii d,ezia
.::in{ei ordinard din luna FEBRUARIE 2016
Proiectul ordini de zi propus.
1, Aprobarea bugetului general pe anul 2016
2, Aprobarea principalii indicatori tehnico -exconomice , documentatia de atribuire a
: --:itractelor de achizitie in vederea implementarii investitiei Alimentare cu apa a localitatilor Batanii Mari
.. Batanii Mici si infiintarea sistem de canalizare si statie de epurare in localitatile Batanii Mari , Batanii
l,f ici si Herculian comuna Batani , jud Covasna
3. prezentarearapoartelor de activitate pe anul 2015 de catre alesi local
.

4.Diverse

.

Cu o intarzire de

:.r

1l

l9 minute

sosegte dl consilier Boda Csaba Gergely

presedintele sedintei solicita votul pentru aprobarea ordinii de zi propus de primar
dinluna FEBR 2016

voturi,,pentru,,afostaprobatordineadezipentruqedinlaordinard

:irpa cum urmeaza'.
propus nu sunt
D- secretara aduce la cunostinta ca la ounctul doi la ordinea de zi
si propune amanarea
rtocmit rapoartele ptevaztte la art' 44 dinLegea nr,21512001 republicat ,
:€ntru o sedinta ulterioare '
a fost aprobat
Consiliul a luat la cunostinta si se trece la vot cu 1 1 voturi ,,pentru,,
din luna FEBR 2016 dupa cum urmeaza :
::dinea de zi pen
general Pe anul 2016 I
1,
2.ordeaciivitatepeanul2015decatrealesilocal.
-

3,Diverse.

cu prevederile art. 42 a\niatul (5) din Legea nr'
pentru eventualele
:i5/2006 privind administratia publicd locald republicata se dd cuvdntul
din luna IAN 2016 a
:.-rntestatrii asupra procesului verbal intocmit in qedinla anteriaoarb
:--rnsiliului local .
cu
Ne avand contestalii asupra procesului verbal intocmit , consiliul aprobddin
al sedintei extraordinara
:nanimitate de voturi adicd cu 11 voturi ,,pentru" procesul verbal
privind administratia
..rna IAN 2016 conform art. nr. +z aliniitul (5) din Legea w.2I512001
::rblicd local6 rePublicatd .
la
In continuare se trece la punctul unu al ordinii de zi aprob.i 9i anume

D-na secretar[ in conformitate

l,

Aprobarea bugetului general pe anul 2016

D-ul piimar
:rivind

motive
da la c-itire pro"iectul de hotarare impreuna cu expunerea de

aprobarea bugetului general pe anul 2016

Elvira pentru prezentarca raPortului de
Nr.3/2016 Privind insusirea
:.rstinere a proiectului de hotarare privitoare la Revocarea HCL,
comunei Batani
:odificarii si completarii inventarului bunurilopr care alcatuiesc domeniul public al
Se da cuvantul pentru d-naZoldi Hajnal

:detul Covasna

pentru prezentarea
Se da cuvintul pentru presedintele comisiei de specialitate
privind insusirea
:r'izului asupra proiectului de hotarare privitoare la Revocarea HCL. Nr'3/2016 comunei Batani
public
al
domeniul
rodificarii si completarii inventarului bunurilopr care alcatuiesc
'-rdetul Covasna

prezentarea raportul de
Se da cuvintul pentru secretarul consiliului local pentru
litefa ,,a,, din Legea nr'
:r'izare pentru legalitatea proiectului de hotarare conform art' 7I7
de legalitate
ptezintaavizul
ll5/2001 privind administratia publica locala republicata .Secretarul
Se da cuvintul Pentru discutii Ne avand luari de cuvinte se trece la vot
Presedintele sedintei solicita votul '

Consiliul voteaza cu unanimitate adica cu 11 voturi pentru, si s-a adoptat
Batani
Hotararea nr.16/2016 privitoare la aprobarea bugetului pe anul 2016 acomunei
S"

tr"* la diJcugrea

urmatoarei punct de la ordinea de zi aprobat diverse'

2, Prezentarea rapoartelor de activitate pe anul2015 de catre alesii locali
- a fost depus raport de activitate dfe catre consilierii Peter Attila si Mokan Noe si sunt
prezentate pe rand.

Ne avdnd alte probleme la ordinea de zi, gedinla se declard inchisd la ora 12.40
Prezentul proces verbal s-a incheiat in doua exemplare din care un exemplar la
materiualul de gedinJa extraordinara din luna FEBRUARIE 2016 gi un exemplar la Institutria
Prefectului Judelului Covasna pentru controlarea legalitalii.
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