ROMANIA
JUDETUL COVASNA
COMLINA BATANI
CONSILIUL LOCAL
NR.3 r 83l20r7

PROCES VERBAL

incheiat azi 14IUNIE 2077 , cu ocazia {inerii qedintei ordinard a consiliului local din
2017 $edinta a fost convocat[ prin dispoziJia primarului nr, 228 din 9 ILTNIE 20
initiat pe baza prevederilor art. 49 aliniatul (l) si (3) din Legea nr. 21512001 privind adminis
publica locald republicatd ,de dl primar Simon Andras , iar invitaqia privind ordinea de zi pro
fost adusd la cunoqtinJa locuitorilor comunei prin ahgare in vitreinlele magazinelor de alimen
in punctele de colectare a laptelui in localitdtriile Batanii Mari , Bdlanii Mici , Ozunca Bdi , He
gi Aita Seacd iar in regedinla comunei in localitateaBa\anii Mari a,fost afigta gi pe panoul de anu
[-a apelul nominal facut de secretarul consiliului local Olah Veronka reiese ca din 13
din care este format consiliul local sunt prezenti 11 consilierii qi anume;
Ola Mate Istvan , Balo Ervin , Gecse Csaba-Atilla,Gecse Levente , Ordog Bela, Konsza Andras
, Nagy Gabor, Szasz Endre, Szakacs Zoltftn,, si Mokan Noe
Lipsesc nemotivat Dimeny Zoltan si Komporaly Levente
In afara consilierilor se parlieipa de drept Simon Andras - primarul comunei , Olah
secretarul consiliului local Batani si Ola Mate Istvan viceprimarul
Ca invitat este prezent d-na Zoldi Hajnal Elvira contabil
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S-a constatat cb qedin{a este legal constituite conform prevederilor art. Nr. 40 aliniatul (l din
Legea nr.21512001cu modificdrile ulterioare privind administralia publica locald ,cu modificari egi
complectdrile ulterioare.

D-ul consilier BALO ERVIN ales in sedinta din luna martie 2077 oe baza art.3
Legea m.21512001 legea administratiei publicd locald republicatd ocupd locul si salutd
prezenli, deschide gedinta ordinard din luna ITINIE 2017 qi dd la citire proiectul ordinii de
solicitd votul pentru aprobarea ordinii de zi a qedinlei ordinara din luna IUNIE 2017
Proiectul ordini de zi propus.
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l.aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare aferente obiectivului de
"Modernizare gi consolidare drumuri forestiere in comuna Bafani , judetul Covasna"
Z.apr obarca acordului pentru executarea lucrarilor ,,Alimentare cu ap[ a localitdlilor Balanii M
B[fanii Mici gi infiinJarea sistem de canahzare gi statie de epurare in localitdlile Bdlanii
BaJanii Mici, comuna Batani judetul Covasna"
3.Diverse
Pregedintele gedinJei solicita votul pentru aprobarea ordinii de zi propus de primar, consili
voteazd: cu 1 1 voturi ,,peotru,, a fost aprobat ordinea de zi pentru qedinla ordinard din luna I
IE
2017 dupd, cum urmeaza :

l.aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare alerente obiectivului
"Modernizare gi consolidare drumuri forestiere in comuna Bdfani , judeJul Covasna"
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2.aprobarea acordului pentru executarea lucrarilor,,Alimentare cu apd a localitalilor Bdlanii M
BdJanii Mici qi infiinJarea sistem de canaltzare gi statie de epurare in localitdlile Bdlanii M
B[Janii Mici, comuna Batani iudetul Covasna"

3.Diverse

D-na secretard. tn conformitate cu prevederile afi. 42 alirriatul (5) din Legea m. 215
republicat[ se dd cuvdntul pentru eventualele observaJii sau contestalii asupra proceseului
intocmit in qedinla anterioard
Ne avdnd contestalii asupra procesului verbal intocmit , consiliul aprobd cu unanimita
voturi adicd cu 11 voturi ,,pentru" procesul verbal al gedintei din luna MAI 2017 conform aft.
aliniatul (5) din Legea nr.21512001 privind administrafia publica looall republicatd
Cu o intarzirere de 20 minute soseste dl. consilir Dimeny Zoltan
In continuare se trece la punctul unu al ordinii de zi aprobat gi anume la
1.. aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare aferente obiectivului de
"Modernizare qi consolidare drumuri forestiere in comuna BdJani , judelul Covasna"
D-ul Simon Andras primarul comunei da la eitire proiectul de hotdrdre im
expunerea de motive privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare aft
obiectivului de investilii "Modernizare gi consolidare drumuri forestiere in comuna Bdlani , j
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contabila Zoldi Hajnal Elvira pentru prezentarea raportul
sustinere a proiectului de hotdrdre privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proi
aferente obiectivului de investilii "Modernizare qi consolidare drumuri forestiere in comuna BdJ
judetul Covasna"
Se da cuvintul pentru pregedintele comisiei de specilitate pentru prezentarea avizului co
de specialitate asupra proiectului de hotdrdre privind aprobarea Notei conceptuale si a T
proiectare aferente obiectivului de investilii "Modernizare qi consolidare drumuri foresti
comuna B[1ani , jude]ul Covasna"
Se da cuvdntul pentru d-na Olah Veronka secretarul UAT Ilatani pentru prezentarea avi
de legalitate asupra proiectului de hotbrAre privitoare , conform art" II7 lrteta ,,a,, dinLegeanr.2
2001 privind administra{ia publica locald , republicatd . Secretarul consiliului local prezintd, avi
legalitate
Se dd cuvintul pentru disculiiNe avdnd ludri de cuvinte se trece la vot pregedintele gedinfei solicita votul .
Consiliul voteazd, cu unanimitate adrc1 cu 12 voturi pentru gi s-a adoptat Hotard
14.06,2017 privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare aferente obiectivul
investilii "Modernizare gi consolidare drumuri forestiere in comuna Bdtani , judelul Covasna"
2. aprobarea acordului pentru executarea lucrarilor ,,Alimentare cu ap[ a localitSlilor
Mari gi Balanii Mici gi infiinlarea sistem de canalizare gi statie de epurare in localitdlile Batanii
gi B6{anii Mici, comuna Batani judetul Covasna"
D-ul Simon Andras primarul comunei da la citire proiectul de hotdrdre impreuna cu expunere
motive aprobarea acordului pentru executarea lucrarilor ,,Alimentare cu apd a localitdlilor Bd
Mari gi Bdfanii Mici gi infiintarea sistem de canalizare qi statie de epurare in localitdlile BdJanii
gi Bdlanii Mici, comuna Batani judetul Covasna"
Se da cuvantul pentru d-na
contabila Zoldi Hajnal Elvira pentru prezentarea raportulu
sustinere a proiectului de hotdrdre privind aprobarea acordului pentru executarea lucrarilor,,Ali
cu apd a localitdlilor Bdlanii Mari gi B[]anii Mici gi inf,rinJarea sistem de canalizare qi stati
epurare in localitafile Balanii Mari qi Bdfanii Mici, comuna Batani.f udetul Covasna"
Se dd cuvintul pentru pregedintele comisiei de specilitate pentru prezentarea avizului com
specialitate asupra proiectului de hotdrire privind aprobarea acordului pentru executarea I
,,Alimentare cu apd a localitdlilor Bdlanii Mari gi Batanii Mici qi infiinfarea sistem de canali
statie de epurare in localitdlile Balanii Mari gi BaJanii Mici, comuna Batani judetul Covasna"
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UAT Bdlani pentru prezentarea av lui
de legalitate asupra proiectului de hotdrdre privitoare , conform art. 117 liteta ,,a,, din Legea nr. rsI
2001 privind administra{ia publicd locald , republicatd . Secretarul consiliului local prezintd" avt lde
Se dd cuvdntul pentru d-na Olah Veronka secretarul

legalitate

.

disculiiNe avdnd ludri de cuvinte se trece la vot preqedintele qedinlei solicita votul
rarea n )1 |
Consiliul voleazd cu unanimitate adicd, cu 12 voturi pentru gi s-a adoptat
a
14.06,2017 privind aprobarea acordului pentru executarea lucrarilor ,,Alimentare cu
in
localitdlilor Balanii Mari gi Bdlanii Mici qi infiinlarea sistem de canahzare gi statie de e
localitdlile Bdlanii Mari qi Bdtanii Mici, comuna Batani judetul Covasna"
In continuare se trece la punctul urmdtor al ordinii de zi aprobat gi anume la
Se dd cuvintul pentru

3.diverse

-

-ne avand luari de cuvinte nici un consilier sedinta se declara inchisa la orele 11.45

Batani , 14

iunie

2017.
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