
PROCES VERBAL

,Gecse Levente , Ordog Bela, Konsza Andras Emil
oraly Levente , si Mokan Noe
Noe

Andras _ primarul comunei , Olah Veronka

ca invitat este prezent d-na zordiHajnal Ervira Jl;f,?*t
S-a constatat cd' gedinla este legal constituite conform prevederilor art, Nr. 40 aliniatul (1) din

i.,?;1.ffia',:tJi:lt""J"-odiricd'rile 
ulierioare privind ua-inirt uliu puurira ro catd, ,cumodificarire gi

1' rectificarea bugetului general si modificarea programului de investilii a comunaBdlani aprobat prin HCL. Nr. 17120fi
2'aptobarca raportului privind situalia gestiondrii bunurilor aparfindnd domeniuluipublic ai privat al unitdlii administrativ teritoriate pe anul20i,6

Ia datai; ?1],?il?il'rntareaalesii 
local obligatia de a iepune declaratiile de avere si de interes pana

*OMANIA
. F.DETUL COVASNA

COMLINA BATANI
. {ONSILIUL LOCAL
,\R.296812017

Preqedintele gedinlei solicitb votul pentru aprobarea ordinii de zi propus de primar, consiiiulvoteazd': cu 1 I voturi ,,pefltru,' a fost aprobat ordinea de zi pentru q.atnta-Jr.dinard din luna MAI2017 dupd cum urmeaza :

1' rectificarea bugetului general si modifrcarea programului de investilii a comunaBdlani aprobat prin HCL. Nr. fil2OIl
2'aprobarea raportului privind situafia gestiondrii bunurilor aparlindnd domeniuluipublic ai privat al unitdfii administrativ teritoriale pe anur2016



3' Diverse -anuntarea alesii local obligatia de a depune declaratiile de avere si de interes pana, data I 0 iunie 201 7
D-na secletard, in conformitate cu prevederile afi. 42 aliniatul (5) din Legea rt. 2151200I

'=publicat[ se d[ cuvdntul pentru eventualele observa]ii sau contesta]ii asupra proceseuiui verbal.:ltocmit in gedinla anterioard
Ne avdnd contestalii asupra procesului verbal intocmit , consiliul aproba cu unanimitate de

''oturi adicd cu 11 voturi ,,pentru" procesul verbal al gedintei din luna APRILIE 2017 confom art,:s' 42 aliniatul (5) din Legea rr.2r5l200l privind administralia publica locald republicatd ,

Cu o intarzirere de 20 minute soseste dl, consilir Mokan Noe
D-na secretara prezinta adresa Institutie

.'xercitarea functiei de viceprim ar , prezinta artico
arr,57 ahnT din Legea 2151200I prevederi care p
ia incompatibilitatea intre functia de viceprimar si

Dupa prezentare dl' Ola Mate Istvan avand functia de viceprimar si de consilier local solicitaiLtvantul si exprima in fata consiliului local ca nu va participa la vot incepand cu sedinta din data deazi si pana la lamuririe situatiei din partea institutiiloicompetente cum ar fi Institutia prefectului , cuilatatea concreta negru pe alb intr-o singura propozitie ca exista incompatibilitate intre cele douarunctii sau nu' deoarece ce a fost comunicat prin abresa Prefectului si din anexele nu a inteles nimio ,ial daca citim textul de Lege din cele doua legi intelege ca sunt in contradictoriu, si solicita de la D-na
secretara s-a exprima pe intelesul lui ca care este situ;tia ,

- .Secretara exprima ca mat mult nu at cat a prezenlatsi nici din adresaInstitutiei prefectului nu reiese daca exista
In continuare se ftece la punctul un qi anume la
1" rectificarea bugetului general si modificarea programului de investifii a comunaBalani aprobat prin HCL. Nr. I7l20I7
D-ul Simon Andras primarul comunei da la citire

expunerea de motive privind rectificarea bugetului general
investilii a comuna Batani aprobat prin HCL. Nr.llliofl

\A
1T2, nenfrtt 

^rezcnfqrao 
ran^'r',1,,.i J^

suslinere fia pentru prezentarea raporlului uc

programur llll] ,rro?enercI 
si modificarea

Se pentru prezenlarea avizului comisiei
de specialitate asupra proiectului de hotdrdre privind rectificarea bugetului general si modificarea
programului de investilii a comuna Bdlani aprobat prin HCL, Nr. tllzotl'

Se dd cuvdntul pentru d-na olah Veronka secreiarul UAT Bdlani pentru prezenlarea avizului
de legalitate asupra proiectului de hotblAre privitoare , conform art, 1i 7 liiera ,,a,, dtnLegeanr.2r5 I
2001 privind administralia publicd'locald,, republicatd , Secretarul consiliuiui local prezlnt1t avizul d,e
legalltate .

Se da cuvintul pentru discutii-
Ne avdnd ludri de cuvinte se trece la vot p
Consiliul voteazd, cu unanimitate adicd. cu

consilier local nu aparticipatla vot ) qi s-a adoptat S;;ffi";t:;rttil3il;
bugetului general si modificarea ptogtumului de investilii a comuna Bdlani aprobat prin HCL.
Nr, ll12017

2'aprobarea raportultii privind situa{ia gestiondrii bunurilor aparfinind
domeniului public qi privat al unitifii administrativ teritoriale pe anul 2016

D-ul Simon Andras primarul comunei d,a la citire proieciul de hotardre impreuna cu
expunerea de motive privind aprobarea raporfului privind sifualia gestionXrii bunuriror
aparfindnd domeniului public Ai privat at unitXfii administrativ teritoriale pe anul2016

proiectul de hotdrdre impreuna cu
si modificareu progtumului de



Se da cuvantul pentru d-na contabila zoldt Hajnal Elvira pentru prezentarea raportulul oe

sustinere a proiectului de hot[rdre privind aprobarea raportului privind situalia gestion[rii

bunurilor aparlindnd domeniului public qi privat al unitdlii administrativ teritoriale pe anul

2016
Se dd cuvintul pentru preqedintele comisiei de specilitate pentru prezentarea avlzulul comlslel

de specialitate asupra proiectului de hotdrdre privind aprobarea raportului privind situalia

gestiondrii bunurilor aparlin[nd domeniului public qi privat al unitdlii administrativ

teritoriale pe anul 2016

Se dd cuvdntul pentru d-na olah Veronka secretarul UAT Bdfani pentru prezentatea avizului

delegalitateasupraproiectuluidehotdrAreprivitoare,conform art.1'filitera,,a,,dinLegeam'215 I

2001"privind administraJia publica local[ , iepublicatd . Secretarul consiliului local ptezintd avizul de

legalitate .

Se d[ cuvintul Pentru discu]ii-
Ne avdnd ludri de cuvinte se trece la vot preqedintele gedinlei solicita votul .

Consiliul voteazlcu unanimitate adicd cu 11 voturi pentru,(dl. Ola Mate Istvan - viceprimar ,

consilier local nu a participat la vot ) gi s-a adoptat Hotzrirea nr,25 I 31.05,?017 privind aprobarea

raportului privind situalia gestiondrii bunurilor aparlin5.nd domeniului public Ai privat ai

unitdlii administrativ teritoriale pe anul 2016

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

3.diverse -
Se da cuvantul pentru d-na secret ara - aduce la cunostinta alesilor locali primar , viceprimar

si consilierii local .u uu obligatia s-a depune panaladata de 10 iunie declaratiile de avere si de interes

si inmaneaza formularele pentru cei prezenti '

Ne av[nd alte probleme aprobate la ordinea de zi qedinla se declard inchisd la orele n.20.

Batani . 31 mai 2017.

Intocmit-contrase
OLAH

-sectetar


