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, cu ocazia Jinerii ged intei ordinard a consiliului local din luna

lANUARIE 2016
I

gedinta a fbst convocatd prin dispozitria primarului nr, ..f... din 4 IAN 2016
rre\ederilor art.
aliniatul (l) si (3) din Legea nr. 21512001 privind

-'. -',-:
49
qi- -- : :-:,icA locald republicatd ,de dl primar Simon Andras , iar invitatia privind
.'- --' -- - :
--:usd a fost adusd la cunogtinJa locuitorilor comunei prin afigare in vitieinlele

- :=.limenta{ie gi in punctele de colectare a laptelui in localitdfiile
Bdlanii Mari,
- t-)z'rnca Bdi , Herculian gi Aita Seacd iar in regedinJa comunei in localitatea
.--- : ,,-rs, afigta gi pe panoul de anunJi
.

-

La apelul nominal facut de secretarul consiliului local Olah Veronka reiese
din
- -.-'rer care este format consiliul local sunt prezenfi l0 consilierii gi anurne;
::-.:: . Balo Ervin , Dimeny Monika , Nagy Gabor, peter Attila, szasz En<Jre, Mokan
.-_ 3:.a. Boda
Csaba Gergely siKonszaAndras Emil
_Lipseste nemotivat d-ul consilier Benko Szilard Andras si Incze Andras

:'.

In afara consilierilor se participa de drept olah veronka secretarul
, dl ing. Simon Andras primar gi Ola Mate Istvan viceprimarul

Balani

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

-. - - - -..:,Jitrcarile

gi cornplectdrile ulterioare

D-ul consilier Peter Attila ales in gedinfa ordinara din luna decernbrie
' r: :uratd de 3 luni pe baza art.35 din Legea nr.2I512001 legea administrafiei publicd
-- - -::-^riicatd ocupd locul si salutd pe cei prezenfi, deschide gedinla ordinard din luna
: ri-a- l0l6
9i da la citire proiectul ordinii de zi gi solicitd votul peniru aprobarea ordinii
. .':.nrei

ordinar.S din luha IANUARIE 201(
Proiectul ordini de zi propus.
-- -- r:ir-? organiz[rii retelei qcolare din comuna Bdlanipentru
anul gcolar 2016.201?
-- r'':':-aciefirritivdadeficitLrlLri bugetarlocal al comunei Bdlani dinexcedentul anului 2015
- -.ir-. --' local al cornunei
tsA1ani
- - --.:irr-A si conrpletarea llCI- nr.7l20l0 privid insugirea Inventarului bunurilor care
loirreniului pLrblic aI cornunei t]iitani..iLrdelur covasna
'----:'iliea accesului pLrblic cLr titlu gratuit la investitia realizatit prin proiectul

,-\ :
t'-
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, cu ocazia Jinerii gedinte i ordinar6 a consiliului local din luna

IANUARIE 2016

gedinta a fbst convocat[ prin dispozilia primarului n., ..{... din 4 IAN 2016

-- r': -r: rrevederilor art.49

aliniatul (l) si (3) din Legea nr.2l5l200l privind
locald republicatd ,de dl primar Simon Andras , iar invitaJia privind
::--:usd a fost adusd la cunogtinla locuitorilor comunei prin afigare in vitieinlele
:: :limenta{ie gi in punctele de colectare a laptelui in localit[fiile Batanii Mari ,
- r-)zunca Bdi , Herculian gi Aita Seacd iar in repedinla comunei in localitatea
'-' : .-,-rsi afista gi pe panoul de anunli .
La apelul nominal facut de secretarul consiliului local Olah Veronka reiese
din
- -.:-ier care este format consiliul local sunt prezenfi 10 consilierii gi anurne;
:--' .: - Balo Elvin Dimeny Monika, Nagy Gabor, Peter Attila,szaszEn<lre,
Mokan
.-- 3:.a. Boda Csaba, Gergely siKonszaAndras
Emil
=
Lipseste nemotivat d-ul consilier Benko Szilard Arrdras si Incze Andras

--'
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alara consilierilor se participa de drept olah veronka secretarul
, dl ing. Simon Andras prirnar gi Ola Mate Istvan viceprimarul

Ca invitat participa Zoldi Hajnal Elvira referent __contabil
S-a constatat cd gedin{a este legal constituite conform prevederilor art. nr.

-, - : - :.:Jir'lcdrile

gi complectbrile ulterioare

D-ul consilier Peter Attila ales in gedinfa ordinara din luna decembrie
- -- : rurotd de 3 luni pe baza art.35 din Legea nr.27512001 legea administraJiei publicd
--, -=:-:iicatA ocLlpA locul si salutd pe cei prezenli, cleschide gedinla ordinard din luna
' '-':r..r' l0l6 9i dd la citire proiectul ordinii de zi gi solicitd votul penlru aprobarea ordinii
,

.=:.nge i ordinar.d din luha IANUARIE 2016
Proiectul ordini de zi propus.

-r-

-:

r:l-r-? organiz[rii re{elei qcolare din comunaBdlanipentru anul gcolar 2016,201?
::r-?
ciefinitivdadeficitLrlLri bugetar local al comunei Bdlani din excedentul anului20l5
_ -. local al comr_rnei Balani
--.-:rr'a i conlpletarea
FICL nr.7l20l0 privid insugirea Inventarului bunurilor care
f

r:-

--:

- :
' -'- loireniulLripLrhlic
-

al cornunei Biitani. jLrdefur covasna
- ---:'ir'iea accesului public clr titlu gratuit la investilia realizatd,

prin

oroiectul

,,MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE
COVASNA''

N COMUNA BATANI,

JUDETUI,

5, aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizali la investilia,,Modernizarea drumului
comunal DC 45 din comuna Batani, judetul Covasna,,
6, aprobarea indicatorilor tehnico economice la investitia ,,Modernizarea drumului comunal DC
44 din comuna Batani, judetul Covasna
7 . aprobarea numdrului asisten{ilor personali angaja\i cu contract individual de muncd pentru
anul 201 6
8. organizarea intAlnirilor eu cetdfenii gi programul audienfelor acordate de c[tre consilierii locali
pe semestrul l- al anului 2016

"

9. plopurrerea de evaluare a performanlelor profesionale individuale ale secretarului unitdlii

administrativ teritoriale
10. stabilirea impozitelor gitaxelor locale pe anul 2016
I l. aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al COMUNEI BATANI
12. aprobarea planului de acJiuni sau lucrdri de interes local pe anul2016, pentru repartizarea
orelor de muncd prestate lunar de cdtre persoanele majore apte de muncd din familia beneficiard
de ajutor social, in conformitate cu prevederile Legii nr. 41612001 privind venitul minim
garantat, modificatd gi completatd
13. aprobarea Regulamentului serviciului de transfer, tratare si depozitare a degeurilor

din judeful Covasna precum qi a Documentafiei de Atribuire pentru delegarea
>erviciilor de operare a Centrului de Management Integrat al Deseuriior (CMID)-

I

Borogneu Mare gi a Staliei de Transfer (ST) - TArgu Secuiesc, judelu1 Covasna
14. Prezentarea rapoartelor de activitate pe anul2015 de catre alesii locali
15. Diverse
Se solicita votul pentru aprobarea ordinii de zi propus
Consiliul voteaza cu l0 votul pentru si s-a aprobat ordinea de zi propus
D-na secretard in conformitate cu prevederile art. 42 aliniatul (5) din Legea nr.
:1512006 privind administralia publicd locald republicatd se dd cuvdntul pentru eventualele
:ontesta{ii asupra procesului verbal intocmit in gedinJa anteriaoard, din luna DECEMBRIE
ll-ll5 a consiliului local .
Ne avAnd contestafii asupra procesului verbal intocmit , consiliul aprobd cu
rnanimitate de voturi adica cu l0 voturi ,,pentru" procesul verbal al sedintei din luna
DECEMBRIF 2015 conform arL nr. 42 aliniatul (5) din Legea nr. 21512001 privind
*lministratia pu blicd locald republicatd
In continuare se trece la punctul unu al ordinii de zi aprobat gi anume la
l- -\probarea organizlrii re{elei qcolare din comuna Bd{ani pentru anul qcolar 2015-2016
D-ul primar dala citire proiectul de hotarare impreuna cu expunerea de motive
:rir ind Aprobarea organiz[rii refelei gcolare din comuna B[]ani pentru anul gcolar 2015-2016
Se da cuvantul pentru d-na Olah Veronka secretar pentru prezentarcaraportului
:: sustinere a proiectului de liotarare privind Aprobarea organizdrii relelei gcolare din comuna
3e1ani perrtru anr"rl gcolar 2015-2016
Se da cuvintul pentru presedintele comisiei de specialitate pentru prezentarea
izului
asupra
proiectulLri de hotarare privitoare la Aprobare a organizdrii refelei gcolare din
='.
:.rrnuna Bafani pentru anul gcolar 2015-2016
Se da cuvintul pentru secretarul consiliului local pentru prezentarcaraportul de
z'.i'zare pentru legalitatea proiectului de hotarare conform art. l17 litera
,,a,, din Legea nr.

i

215l200l privind administratia publica locala republicata .Secretarul prezintaavizul de legalitate
Se da cuvintul pentru discutiiNe avand luari de cuvinte se trece la vot
Presedintele sedintei solicita votul .
Consiliul voteaza cu unanimitate adica cu l0 voturi pentru, si s-a adoptat
Hotararea nr,112016 -privitoare la Aprobarea organizdrii retrelei gcolare din comuna Bdfani
pentru anul gcolar 2016-201?.
Se trece la discutarea urmatoarei punct de la ordinea de zi aprobat
2. acoperirea definitivl a deficitului bugetar local al comunei B[{ani din
excedentul anului 2015 a bugetului local al comunei BiJani
D-ul primar da la citire proiectul de hotarare impreuna cu expunerea de motive
privind acoperirea definitivd a deficitului bugetar local al comunei Bbfani din excedentul anului
2015 a bugetului local al comunei Bdlani
Se da cuvantul pentru d-na ZoIdi Hajnal Elvira referent pentru prezentarea
raportului de sustinere a proiectului de hotarare privind acoperirea definitivd a deficitului
bugetar local al comunei Bdtani din excedentul anului 2015 abugetului local al comunei Balani
Se da cuvintul pentru presedintele comisiei de specialitate pentru prezentarea
eaportului asupra proiectului de hotarare privitoare la acoperirea definitivd a deficitului bugetar
localal comunei Batani din excedentul anului 2015 abugetului local al comunei Balani
Se da cuvintul pentru secretarul consiliului local pentru prezentarea raportul de
avizare pentru legalitatea proiectului de hotarare confbrm art. 1 17 lttera ,,a,, din Legea nr.
21512001privind administratia publica locala republicata.Secretarul prezintaavizul de legalitate
Se da cuvintul pentru discutiiNe avand luari de cuvinte se trece la vot
Presedintele sedintei solicita votul .
oteaza cu unanimitate adica cu l0 voturi pentru, si s-a adoptat
privitoare la aprobarea numarului asistenfilor personali angaja\i ai
Consiliului Local Bdfani cu contract individualde munca pe duratd determinata pe anul 2015
Se trece la discutarea urmatoarei punct aprobat la ordinea de zi
3, modificarea gi completarea HCL nr. 712010 privid insugirea hrventarului
bunurilor care alcdtuiesc domeniului public al Comunei Bdfani, judelul Covasna
D-ul primar da la citire proiectul de hotarare impreuna cu expllnerea de motive
privitoare la modificarea gi completarea HCL nr.7l20l0 privid insugirea Inventarului bunurilor
care alcdtuiesc domeniului public al Comunei Bdfani, judelul Covasna
Se da cuvintul Dentru d- lui
pentru a
Ola Mate Istvan -vicenrimar
prezenta raporlul de sustinere a proiectului de hotarare privitoare la modificarea gi completarea
HCL nr. 712010 privid insugirea Inventarului bunurilor care alcdtuiesc domeniului public al
Comunei Bdtani, judelul Covasna
Se da cui,intul pentru presedintele cornisiei de specialitate pentru prezentarca
raportului asupra proiectului de hotarare privitoare la modificarea gi completarea HCL nr.
712010 privid insugirea Inventarului bunurilor care alcdtuiesc domeniului public al Clomunei
Balani, j udelul Covasna
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 l5/2001 privind administratia publica locala republicata .Secretarul prezinta avizul de legalitate
Se da cuvintul oentru discutii -

impotriva

t"'

Ne avand luari de cuvinte presedintele sedintei se solicita votul
si fara voturi
consilierii exprima votul , se voteaza cu 10 voturi ,,pofltfu,,

voturi ,,pentru" Hotararea nr.3l20!6. /privitoare la
lnventarului bunurilor care
modilicarea gi completarea HCL nr. 712010 privid insugirea

3ll"li"o,r, cu l0

jude{ul covasna
alcdtuiesc domeniului public al comunei Bdlani,
anume la
In continuare se trece la punctul urmator al ordinii de zi aprobat 9i

prin
4, asigurarea accesului public cu titlu gratuit la investi{ia realizatl
BATANI'
proiectul ,,MODEI.NIZARE DRUiviURI FORESTIERE iN COMUNA
JUDETUL COVASNA''

D-ul primar da la citire proiectul de hotarare impreuna cu expunerea de motive
rcalizatl" prin proiectul
privitoare la asigurarea accesului public cu titlu gratuit la investi{ia
JUDETUL
NAIRNT,
..MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE iN COMLINA
COVASNA"

ola Mate Istvan viceprimar pentru aptezenta
cuvintul pentru d- ul
accesulut-pl9l-t-:LtilY
raportul de sustinere a proiectului de hotarare privitoare la asigurarea
FORESTIERE' IN
sratuit la investitia reilizatd prin proiectul ,,MoDERNIZARE' DRUMURI
bovuna BATANI, JUDETUL covASNA"
pentru prezentarca
Se da cuvintul pentru presedintele comisiei de specialitate
t accesului publiccu titlu gt'-"t[j
raportului asupra proiectului de hotarare privitoare la asigurare
la investilia realizatd prin proiectul ,,MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE IN
COMUNA BATANI, JUDETUL COVASNA"
prezentarea raportul de
Se da cuvintul pentru secretarul consiliului local pentru
din Legea nr'
litera
av\zarepentru leguiitut.u proiectului de hotarare conform aft. Il7
',a,,
prezinta avizul de legalitate
)151200r privind administratia publica locala republicata .Secretarul
Se da cuvintul Pentru discutii Ne avand luari de cuvinte presedintele sedintei se solicita votul
si fara voturi
Consilierii exprima votul , se voteaza cu 10 voturi ,,pentru,,
impotriva sau abtineri
ivitoare la asigurarea
S-a adoptat cu 10 voturi ,,pentru" Iglotgtr:wea nr,4l20l6
:ccesului public cu titlu ^gratuit la investiliu t"ulitutd, ptin nroieg]9l ..,,MODERNIZARE
DRUMURI FORBSTIERE iN COMUNA BATANI, JUDE,TUL COVASNA,'
antrme la
In continuare se trece la punctul urmator al ordinii de zi aprobat 9i
la investi(ia
5. aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizali
judetul
Covasna"
..\Iodernizarea diumului comunal DC 45 din comuna Batani,
motive impreuna cu
de
hotarare
de
,expunerea
D-ul primar da la citire proiectul
la investilia
:nexele privitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actual\za\i
Batani, judetul Covasna"
-.\lodernizarea drumului comunal DC 45 din comuna
ZoldiHainal Elvira - referent pentru a
Se da cuvintul pentru d- nei
la aprobarea indicatorilor
:rezenta raportul de sustinere a proiectului de hotarare privitoare
comunal DC 45 din comuna
:ehnico-economici actualizali la investifia,,Modernizarea drumului
Brtani, judetul Covasna"
pentru prezentarea
Se da cuvintul pentru presedintele comisiei de specialitate
indicatorilor tehnico-economici
r=r,ortului asupra proiectului de hotarare privitoare la aprobarea
judetul
drumului comunal DC 45 din comuna Batani'
=crualizali la investilia ,,Modernizar"a
Se da

Lrr\

8SI1tI"

de
Se da cuvintul pentru secretarul consiliului local pentru ptezentarca raportul

din Legea nr'
avizare pentru legalitatea proiectului de hotarare conform art. 717 liteta ,,a,,
de legalitate
215l200l privind administratia publica locala republicata .Secretarul prezinta avrzttl
Se da cuvintul pentru discutii
luari de cuvinte presedintele sedintei se solicita votul
avand
Ne
voturi ,,pentru,, si frr[ voturi
consilierii exprima votul , se voteaza

-

cu 10

impotriva sau ablineri

e la aprobarea
10 voturi ,,pentru"
comunal DC 45
indicatorilor tehnico-economici actualizaii la inv
din comuna Batani, judetul Covasna"
In continuare se trece la punctul urmator al ordinii de zi aprobat 9i anume la
6, ap robarea in dicatorilo r teh n ico-economic i actualiza[i la investif ia
judetul Covasna"
,,Modernizarea drumului comunal DC 44 din comuna Batani,
D-ul primar da la citire proiectul de hotarare ,expunerea de motive impreuna cu
anexele privitoare la aprobarea indicatoiilor tehnico-economici actualizfir la investilia
judetul Covasna"
.,Modernlzarea drumului comunal DC 44 din comuna Batani,
Zoldi Halnal E,lvira - referent pentru a
Se da cuvintul pentru d- nei
prezerftaraportul de sustinere a proiectului de hotarare privitoare la aprobarea indicatorilor
44 din comuna
rehnico-economici actualiza[i la investi{ia,,Modernizarea drumului comunal DC
Batani, judetul Covasna"

S-a adoptat cu

cuvintul
proiectului
raportului asupra
actualizati lainveitilia,,Mod
Se da

Covasna"

.

.

lcl

lui comunal DC 44 din

de
Se da cuvintul pentru secretarul consiliului local pentru prezentarea raportul

avizare pentru legalitatea

I

speciali
toare la aprobarea indi

ele comisiei de

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

legalitate
)1512001privind administratia publica locala republicata .secretarul prezinta avizul de
Se da cuvintul pentru discutiiNe avand luari de cuvinte presedintele sedintei se solicita votul
consilierii exprima votul , se voteaza cu 10 voturi ,'pentru,, si frr6 voturi
impotriva sau abtrineri
rivitoare la aprobarea
S-a adoptat cu l0 voturi ,,pentru"
umului comunal DC 44
indicatorilor tehnico-economici actualizaii la inv
din comuna Batani, judetul Covasna"
ln continuare se trece la punctul urmator al ordinii de zi aprobat 9i anume la
7, aprobarea numlrului asisten{ilor personali angajafi cu contract

individual de munci pentru anul2016
D-ul primar da la citire proiectul de hotarare ,expunerea de motive privitoare la
de muncd pentru anul
-rprobarea numdrului asisten{ilor p..ro.ruli angaja\i cu contract individual
t() l6
aprezenta
Se da cuvintul pentru d- na Zoldi hajnal Elvira - referent pentru
asistenfilor
numdrului
aprobarea
la
privitoare
r-aportul de sustinere a proieciului de hotarare
rersonali angajal,i cu contract individual de muncd pentru anul 2016
Se da cuvintul pentru presedintele comisiei de specialitate pentru ptezentatea
personali
asupra proiectLrlui de hotarare privitoare la aprobarea num[rului asistenfilor
=portului
cu contract individual de muncd pentru anLrl 2016
'ngajali

pentrt prezentarea raportul de
Se da cuvintul pentru secretarul consiliului local
ll7 lilefa ,,a,' din Legea nr'
avizare pentru le
artrprezintaavizulde legalitate

2r5r2*'rprivind

e solicita votul
Ne avand luari de cuvinte presedi
voturi ,'pentru,, si frrd voturi
10
cu
consilierii exprima votul , se voteaza
impotriva sau ablineri
privitoare la aprobarea
S-a adoptat cu 10 voturi ,,pentru" Hotar4\ea nrJ12016
de munc[ pentru anul 2016
numlrului asistenlilor iersonali angaialicu contract individual
audien{elor acordate de
8. o.gunirarea intfflniiilo. "u cet[fenii 9i programul
citre consilierii locali pe semestrul I- al anului 2016
de motive
n-rl pri-a. da la citire proiectul de hotarare impreuna cu expunerea
audienlelor acordate de cdtre
privitoare la orgunitur"u intAlnirilor cu cetdlenii 9i programul
consilierii locali pe semestrul I- al anului 2016
ola Mate Istvan -viceprimar pentru a
Se da cuvintul pentru d- ul
privitoare la organizarea intdlnirilor cu
prezenta raportul de sustinere a proiectului de hotarare
locali pe semestrul I- al anului
cetdlenii gi programul audienlelor acorJate de c[tre consilierii

2016

pentru
raportului asupra proiectului de hot
programul audienleior acordate de cdt
Se da cuvintul pentru
legalitatea proi
pentru
at\zare
115/2001 privind administratia
Se da cuvintul

misiei de specialitate pentru ptezenratea
la organizarea intdlnirilor cu cetifenii 9i
ii locali pe semestrul I- al anului 2016
consiliului local pentru prezentarea raportul de
art' lI7 litera "a" din Legea nr'
ecretarul prezintaavizul de legalitate

Se da cu

Neavandluaridecuvintepreseteisesolicitavotul
consilierii exprima votul , se voteaza cu

impotriva sau abtineri

10

voturi ,,pentru,, si fara voturi
propunerea

itoare Ia
voturi ,,pentru"
de cdtre consilierii
Je organizarea intdtnirilor cu cetdlenii qi ptog'
iocali pe semestrul I- al anului 2016
Setreceladiscutareaurmatorulpunctdelaordineadezi
individuale ale
9. propunerea de evaluare a performanJelor profesionale
secretarului unit[Jii administrativ teritoriale
D-ul Primar da la citi
trivitoare la propunerea de evaluare
unitdlii administrativ teritoriale, in pro
>atisfacator, bine si foarte bine '
patru calificativ care este
Presedintele sedintei intreaba pe primar ca din cele
S-u aOoptat cu

propus

l0

vot fiecare calificativ si
Primarul lasa pe decizia consilierilor ' s-a fie supus la
care primeste cel mai mult vot al va fi
cel mai bun si solicita votul
Presedintele sedintei decide ca incepe cu calificativul
:entru cal iflcativu l,,foarte bine,,
Consiliul voteazacu unanimite cu 10 voturi pentru

I

cuvintul pentru d- ul Ola Mate Istvan -viceprimar pentru a prezenta
raportul de sustinere a proiectului de hotarare privitoare la propunerea de evaluare a
performanfelor profesionale individuale ale secretarului unitdtrii administrativ teritoriale
Se da cuvintul pentru presedintele comisiei de specialitate pentru prezentatea
raportului asupra proiectului de hotarare privitoare la propunerea de evaluare a performanlelor
profesionale individuale ale secretarului unitdlii administrativ teritoriale
Se da cuvintul pentru secretarul consiliului local pentru prezentarea raportul de
avizarc pentru legalitatea proiectului de hotarare conform art. I 17 litera ,,a,, din Legea nr.
21512001 privind administratia publica locala republicata .Secretarul prez\nta avizul de legalitate
Se da cuvintul pentru discutiiNe avand luari de cuvinte presedintele sedintei se solicita votul
Consilierii exprima votul , se voteaza cu 10 voturi ,,pefltru,, si fara voturi
impotriva sau abtineri propunand calificativul ,,
ivitoare lapropunerea
S-a adoptat cu 10 voturi ,,pentru'
unitdlii administrativ
secretarului
ale
individuale
de evaluare a performanlelor profesionale
teritoriale
Se trece la discutarea urmatorul punct de la ordinea de zi
10. stabilirea impozitelor qi taxelor locale pe anul 2016
D-ul primar dJla citire proiectul de hotarare impreuna cu expunerea de motive
privitoare la stabilirea impozitelor gi taxelor locale pe anul 2016
Se da cuvintul pentru d- na Zoldi Hajnal Elvira - refernt pentru a prezenta
raportul de sustinere a proiectului de hotarare privitoare la stabilirea impozitelor 9i taxelor locale
Se da

pe anul 2016

Se da cuvintul pentru presedintele comisiei de specialitate pentru prezentarea
raportului asupra proiectului de hotarare privitoare la stabilirea impozitelor 9i taxelor locale pe
anul 2016
Se da cuvintul pentru secretarul consiliului local pentru prezentarea raportul de
av\zare pentru legalitatea proiectului de hotarare conform aft. 117 litera ,,a,, din Legea nr.
)1512001privind administiatia 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 10 voturi ,,pentru,, si fara voturi
impotriva sau abtineri
S-a adoptat cu 10 voturi ,,pentru" HotararcA-nl10/2016 privitoare la stabilirea
impozitelor gi taxelor locale pe anul 2016
Se trece la discutarea urmatorul punct de la ordinea de zi
11. aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al

COMUNEI BATANI
privitoare
BATANI

la

de motive
COMUNEI

D-ul primar da la citire proiectLrl de hotarare impreuna cu expunerea
aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General

al

Ola Mate Istvan - viceprimarul pentru a
rrezenta raportul de sustinere a proiectului cle hotarare privitoare la aprobarea prelungirii
ralabilitatii Planului Lirbanistic General al COMUNEI BA'I'ANI
Se cla cuvintul pentru d-

ul

pentru Prezentatea

Sedacuvintulpentrupresedintelecomisieidespecialitate valabilitatii Planului
la aprobarea prelungirii

raportului asupra p.oi"l ,-rL"i q:ry*=rivitoare
Urbanistic General al COMUNE'I BATANI

raportul
,..."turul consiliului local pentru prezentarca
A:^ T onaq nr
^
de hotarare,:9-1P'T^11;^11l^":'j::?"';3",,it;;l;:?:iJ:
avtzare pentru r.guritui"u p,oilctutui
prezinta avizul de legalitate

de

;ff ;;il;i';.#*

republicata.Secretarul
llffi?TJ'T'J?ililfti#ililulo*rudiscutii

impotriva
prelu ngiri

t*

Se da cuvintul Pentru
se solicita votul
Ne avand luari de cuvinte presedintele sedintei
voturi ,,Pentru,, si fara voturi
10
cu
Consilierii exprima votul , se voteaza

!:H::ptut ",, 10 voturi ,,pentru" Itotararea nrJlh0]r6
i valabi itatii Planului Urbani sti c General

privitoare la aprobarea

I

urmatorul pun
12. aprobarea planului de acfiun

Se trece la discutarea

pentru repartizarea orelor de muncl pre
munc[ din familia beneficiar[ de ajutor

minim garantat, rnodifi cata 9i completata
Se da cuvintul Pentru d-

nul 20L6'
e apte de
Legii nr'

ate
rcia

pentru a
Ola Mate Istvan - vicePrimarul
aprobarea planului de
de hotarare privitoare
Lrts'/slrLcl LdPvruur'
,r:-^-^^
mrrnci prestate
nresfate
^-^l^- de
'lo munci
ie lntslss ruucrr
pe 4ri
anul 2016, pentru repartizarea orelor
local yr
acliunt sau lucrarl oe interes
aiutor social,
social. in
-^: r:.^ r^*:ri^
beneficiarr de ajutor
ramilia xo-ofiniqri
muncr'din
si
-^dificcfi qi
K'."otu,rorl privind venitul minim garantat, modificatd
Lrl

#,#"""p.r.""iui

la

'JHl;:":rif;H;:i.';#;'ipi.-0"
:-il?:ff;l:':"T.'."#"J.t"'fl"ri
completatd

de specialitate '
Se da cuvintul pentru presedintele comisiei
planului de
aprobarea
la
privitoare
:aportului asupra proiectului de hotarare
prest
munc[
le interes local pe anu| 2016, pentru repafiizarea orelor de
'de
in conformitate cu
sociar,
ajutor
*rn"'a din r#iHu beneficiard
:ersoanere majore
"p""a.
minim gatantat,modificat[ 9i completatd
:revederile Legiinr. 4161200lprivind venitul
local pentru prezentarea raportul de
Se da cuvintul pentru .""r.turul consi'iiului
din Legea nr'
de hotarare conform aft' lI7 litera "a"
.rr izare pentru l.guiitut"u proiectului
legalitate
republicata ,secretarul prezinta avizul de
r l 5/2001 privind uon,inir,*tia pubrica to*tu
Se da cuvintul Pentru discutiiNeavandluaridecuvintepresedintelesedinteisesolicitavotul
voturi ,,pentru,, si fara voturi
Consilierii exprima votul , se voteaza cu 10

npotriva

sau abtineri
S-a adoptat cu

nr'!212016
10 votuti ,,pentru' ' ]HotalareaTnut

lY":::,:l

1t"t:l1:;
zoto' p"ttt* tepartizatea orelor de munc[
,Jti#t'; iltJ,"J[tat pt unMlZ'
qirrtot'
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Se trece la discutarea

urmatorul punct de la ordinea de zi

13. aprobarea Regulamentului serviciului de transfer, tratare

9i

Atribuire
depozitare a deg"oritor din judelul
pentru delegarea serviciilor de operare a Centrului de Management Integrat al
(ST) - TArgu Secuiesc'
Deqeurilor (CMID)- Borosneu Mare 9i a Stafiei de Transfer
Covasna precum si a Documentafiei de

judeful Covasna
D-ul primar da la citire proiectul de hotarare impreuna cu expunerea de motive
a
privitoare la aprobarea Regulamentului serviciului de transfet, ttatare 9i depozitare
pentru
degeurilor din judelul Covasna precum 9i a Documentaliei de Atribuire
.lei"ga."a serviciilor de operare a Centrului de Management Integrat al Degeurilor
(CMID)- Borogneu Mare gi a stafiei de Transfer (sT) - TArgu Secuiesc, judeful Covasna

- viceprimarul pentru a
aprobarea
prezenta raportul de sustinere a proiectului de hotarare privitoare la
Se da cuvintul pentru d-

ul

Ola Mate Istvan

judelul
Regulamentului serviciului de transfer, tratare 9i depozitare a degeurilor din
de
Covasna precum gi a f)ocumentafiei de Atribuire pentru delegarea serviciilor
Mare 9i a
operare a Centrului de Management Integrat al Deseurilor (CMID)- Boroqneu
Staliei de Transfer (ST) - TArgu Secuiesg judeful Covasna
prezenlatea
Se da cuvintul pentru presedintele comisiei de specialitate pentru
serviciului
raportr-rlui asupra proiectului de hotarare privitoare la aprobarea Regulamentului
de transfer, tratare gi depozitare a deqeurilor din iudelul Covasna precum 9i a
de
Documentaliei de Atribuire pentru delegarea serviciilor de operare a Centrului
(ST)
\lanagement Integrat al Degeurilor (CMID)- Borogneu Mare 9i a Staliei de Transfer
- TArgu Secuiesc, judelul Covasna
raportul de
Se ija cuvintul pentru secretarul consiliului local pentru prezentarea
din Legea nr'
avizare pentru legalitatea proiectului de hotarare conform att' ll7 litefa ,,a,,
: I 5/200i privind administiatia publica locala republicata .Secretantl prezinta avizul de legalitate

cuvintul Pentru discutii Ne avand luari de cuvinte presedintele sedintei se solicita votul
Consilierii exprima votul , se voteaza cu 9 voturi ,,pentru,, fara voturi
.rnpotriva cu un vot de abtinere in persoana d-lui Nagy Gabor
la aprobarea
S-a adoptat cu l0 voturi ,,pentr " Hotararea nr.13/2016 privitoare
:relungirii valabilitati i P lanu lui lJrbani stic General al COMI'JNEI BATAN I
Se trece la discutarea urmatorul punct de la ordinea de zi
qi
14,prezentarea rapoartelor de activitate pe anul2014 de catre alesii locali
;,-rmisi i de specialitate
prezinta rapoartele de
-Perandpresedinliiceletreicomisiidespecialitate
Se da

ictivitate ale comisiilor de specialitate pe anul 2015
-dintre alegii locali d-ul consilier Ordog Bela a depus raportul de activitate in
fala consiliului local, totodataprezinta si raportul de activitate pe anul 2014
=cris si prezintdin
nt' 1607112015rare nu a fbst depus in termen si a fost lasat ca masura in raportul de control
'1312016

specialitate au
anului curent ,

alesii locali si comisiile de
UAT pune in vedere Pentru alesii local cd
la 31 martie a
de activitate pe anul precedent Pana

s-a depune raportul
Se trece la discutarea

ultimului

punct de la ordinea de zi

L5. Diverse

privind si concluziile ,
-d-na Olah Veronka prez\nta Raportul de-control cbntrol efectuate la sediul
constatarilerczu|tateinurmaactivitatiideindrumare,VerlllcareSl Institutiei Prefectului Jud
PrimarieicomuneiBatanidecatrecolectivuldecontroldinpafiea
Covasna

Consiliul local a luat la cunostinta
gedinla se declard inchisd la ora 15'50
Ne avdnd alte probleme la ordineadezi ,
in doua exemplare din care un
Prezentul Proces verbal s-a incheiat
2016 9i un exemplar la Institulia Prefectului
luna IAN
exemplar la materiualul de qedin{a din
legalitalii'
Judelului Covasna pent u controlarea

Balani .12 ian2016

I
4

iNrocvttr -co
Secretar - OLA

z

