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-rcireiat azi 30

ocT

2019

, ctt ocaziaJinerii

gedintei ordinar[ a consiliului local din luna

ocT

a fost convocatd prin dispozi{ia pri
:.:rederilor arI. I33 ahn (2), afi' 134 alin' (
"..,rative ,de dl primar Simon Andras , iar
,,..-ia locuitorilor comunei prin afiqare in v
=sedinta

.

t

qta 9i Pe Panoul de anunli

'

r;
omunei Bdlani, Olah Veronka' reiese ca din
Istvan
nti 13 consilierii 9i anume; Ola Mate
'
Gabor' Szasz
Nagy
Csaba
Olah
Bela,
Ordog
Levente
,
'
r in , Gecse Csaba-Atilla',Gecse
Ana-Susana
Bocskor
si
Levente
Komporaly
zoltan
,
-., Szaka cs zolttn,Di-.rry
primarul comunei ' olah veronka
In afara consilierilor se parlicipa de drept Simon Andras Andras Emil viceprimarul
. . - _ ..-_r;1r general al comunei Bilani ,i Konrru
din aparatul de speciarrtate a
ca invitat este prezent d-na vinczi Rozalia consilier- contabil
' ,.-.-iLri comunei B[{ani
prevederilor art' r37 aliniatul (l) din
S-a constatat cd qedinJa este legal constituite conform
'- ..-'-:rta de Urgenta a Guvernuluint' 5712019 privind Codul A
2019 pebaz'a
gedi
D-na consilier BOCSKOR ANA-SUSANA ales in
I Administrativ
de urgenta a lvernului nr'
- -: aliniatul (i) din ordonanta
qi dd cuvantul
. . .ocul si salutd pe cei prezen\i, OerlhiOe q nta ordinard
teritoriala in conformitate cu prevederile art' 138
Administrativ se dd cuvdntul pentru eventualele
ocmit in sedinta anterioard qedin{6 ordinard di-

.
,

>EPTE,MBRIE 2OT9
\e avdnd contesta{ii asupra procesului ver
rdicd cu 13 voturi ,,pentru" procesul verbal a
:rr aft. nr. 138 aliniatul (15) din OUG m' 5712
In continuare d-na presedinte de sedinta Boc
din luna
,::ird votul pentru uprobu."a ordinii de zi agedin{ei ordinara

ocToMBRIE

2019'

Proiectul ordini de zi ProPus.
de funcJii ale aparatului de
Pntiect de hotirflre privind aprobarea organigramei 9i a statului
- - --:litate al primarului comunei Balani
revizuirii Regulamentului de otganizare qi funclionare a
- Proiect de hotirflre privind aprobarea
siiiului Local al Comunei Bd{ani , judelul Covasna
comunei BATANI in Adunarea Generala
I Proiect de hotlrffre privind mandatarea reprezentantului
aprobarea modificdrii preJului/tarifLrlur
-,.rcialiei cle Dezvoltu." Int"r"or,'unitard ,,AetJACov pentru
regional Gospod[r'ie
_, :iLrlui public de alimentare cu apd poiuuiia gi de canalizare practicat de operatorul
-r.irrald S.A.

I
:, proiect de hotirflre privind aprobarea rectificdrii Bugetului local de venituri 9i cheltuieli

al

- :rtmei BaJani , pe anul 2019

i. proiect de hot[rire privind insugirea variantei finale a proiectr"rlui de steag a comunei Batani
r. proiect de hotdr6re privind aprobarea alipirii a imobilelor incrise in CF nr' 24888 si CF 24868

::iani

din domeniul public al comunei Batani

general acfializatqt al
'. proiect de hotirAre ap.obu."a indicatorilor tehnico-economici ac1anliza\i, al devizului
sistem de
_ ,.finan16rii proiectului,,Alimentare cu apd a localit[1ilor Bd{anii Mari gi Ba{anii Mici Ei infiinlare
judeful Covasna"
-:alizare gi stalie de epurare in localitalile Bblanii Mari, B6{anii Mici, comuna B6!ani,

de holarari
Se da cuvantul pentru secretarul generalal comunei care prezinta ca proiectele
5712019
nr'
oUG
(S)
din
alin'
136
.rscrise la ordinea de zi indeplinesc.onditiil. prevazute laafi.
:rivind Codul Administrativ,
pregedintele gedinlei solicitd votul pentru aprobarea ordinii de zi propus de primar, consiliul
..oteazd.: cu 13 voturi ,,pentru,, a fost aprobat ordinea de zi pentru gedinla ordinard din luna
ocroMBRIE 2019 p,e baza art. 13 5 aiiniatul (7) din oUG nr. 57 12019 privind Codul Administrativ
Jupd cum urmeaza'.

proiect de hot6rffre privind aprobarea organigramei qi a statului de funclii ale apatatului de
v
specialitate al primarului comunei BdJani
a
gi
funclionare
organizate
de
proiect
Regulamentului
privind
aprobarearevizuirii
de hotirflre
2.
Consiliului Local al Comunei Bdfani , judelul Covasna
in Adunarea Generald
3, proiect de hotirffre privind mandatarea reprezentantului comunei BATANI
a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,AQUACOv pentru aprobarea modificdrii pre{ului/tarifulLri
Gospodbrie
serviciului public de alimentare cu ap6 potabild gi de canali zarc practicat de operatorul regional
1.

Comunal[ S.A.

proiect de hotir6re privind aprobarea rectificdrii Bugetului local de Venituri qi Cheltuieli al
comunei Bdlani , pe anul 2019
Batani
5. proiect de hot[rflre privind insuqirea variantei finale a proiectului de steag a comunei
CF 24868
6. proiect de hotflrffre privind aprobarea alipirii a imobilelor incrise in CF nr. 24888 si
Batani din domeniul public al comunei Batani

-1.

al
7. proiect de hoti16re aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizali, al devizului general acttaltzatsi
coofinant6rii proiectului,,Alimentare cu api a localit6lilor Bilanii Mari 9i Bdlanii Mici 9i infiinlare sistem de
judeful Covasna"
canalizare gi stalie de epurare in localitdlile BdJanii Mari, B[1anii Mici, comuna Bd{ani,
Se trece

la dezbaterea primului punct

de la ordinea de zi aprobata

aprobareaorganigramei gi a statului de funclii ale aparatului de
specialitate al primarului comunei Bdtani
1. Proiect de

hotirfire privind

D-ul Simon Andras primarul comunei da la citire proiectul de hotdrdre privind aprobarea
organigramei gi a statului de funclii ale aparatului de specialitate al primarului comunei BdJani
si a referatului prevazut la art. 136 alin (8) litera ,,a,, din din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ
Se da cuvantul pentru d-na sectretar general pentru prezentarea raportului compartimentulur
de resort din cadrul aparatului de specialitare a primarului intocmit asupra proiectului de hotarare
conform art.I36alin (8) litera,,b,,din din OUG nr, 5712019 privind Codul Administrativ'
Se dd cuvintui pentru cele trei pregedinti ale Comisilor de pentru a fi prezentat avizele
intocmit de cele trei comisii asupra proiectului de hotdrdre conform art. 136 alin (8) litera,,c,, din din
OUG nr, 5712019 privind Codul Administrativ.
pe baza art. 136 alin (9) din din OUG nr. 571201.9 privind Codul Administrativ se da
cuv6ntul pentru d-na Olah Veronka secretarul general UAT Bdlani pentru prezentarea faptului ca atl
fost indeplinite conditiile prevazute la alin.(8) al art. 136 din OUG nr. 57120t9 privind Codul
Administrativ
dd cuvintul pentru discutii-

l

I

Ne avdnd ludri de cuvinte se trece la vot preqedintele qedinlei solicita votul
Consiliul voleazd cu unanimitate adicd cu 13 voturi pentru, qi s-a adoptat Hotarfrrea
nr.42130.10.2019 privitoare la aprobareaorganigramei gi a statului de func{ii ale aparutului de
.pecialitate al primarului comunei Ba{ani
,

Proiect de hotdrfire privind aprobarea revizuirii Regulamentului de organizarc;i func{ionare
Consiliului Local al Comunei tsdtani , judelul Covasna

2.

a

D-ul Simon Andras primarul comunei da la citire proiectul de hotdrdre privind aprobarea
-evizuirii Regulamentului de organizare gi funcfionare a Consiliului Local al Comunei BdJani , judelul
Covasna si a referatului prevazut la art. 136 alin (8) Titera ,,a,, din din OUG nr. 5712019 privind Codul
\dministrativ
Se da cuvantul pentru d-na secretar Olah Veronka pentru prezentarca raportului
:ompartimentului de resoft din cadrul aparatului de specialitate a primarului intocmit asupra
rroiectului de hot6rdre conform art. 1.36 alin (8) litera,,b,, din din OUG nr. 5712019 privind Codul
\dministrativ.
Se cla cuvintul pentru cele trei pregedinti ale Comisilor de pentru a fr prezentat avizele
:ntocmit de cele trei comisii asupra proiectului de hotdrdre conform art. 136 alin (8) liteta ,,c,, din din
OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ.
Pe baza art. 136 alin (9) din din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ se
cuvdntul pentru d-na Olah Veronka secretarul general UAT Bdlani pentru prezentarca faptului .u
^:t
tbst indeplinite conditiile prevazute"la alin,(S) al art. 136 din OUG nr. 5712019 privind Codul
\dministrativ
Se dd cuvintul pentru discuJii-

Ne avdnd ludri de cuvinte se trece la vot pregedintele qedinJei solicita votul .
Consiliul voteazd cu unanimitate adrcd cu 13 voturi pentru, gi s-a adoptatHotarirea
nr.43/30.10.2019 privitoare la aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare qi funclionare a
Consiliului Local al Comunei Bd{ani , judeful Covasna
3. Proiect de hotirflre privind aprobarea
al comunei Bi{ani , dprobat pe anul201,9

?

rectificirii Bugetului local de venit si cheltuieli

D-ul Simon Andras primarul comunei da la citire proiectul de hotbrdre privind aprobarea
rectificlrii Bugetului local de venit si cheltuieli al comunei BI{ani , aprobat pe anul20L9
si a referatului prevazut la art. 136 alin (8) litera ,,a,, din din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ
pentru prezentarea raportulul Se da cuvantul oentru d-na contabila Yrnczi Rozalia
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului intocmit asupra
proiectului de hotdrdre conform art. 136 alin (8) litera,,b,, din din OUG rc. 5712019 privind Codul
-\dministrativ.
Se dd cuvintul pentru preqedintele Comisiei de speciliatate pentru agricultura, activitati
economici financiare , administrarea domeniului public si privat al comunei si pentru presedintele
comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului , urbanism, protectia mediului , turism , juridicai
si de disciplina pentru a fi prezentat avrzul intocmit de cele doua comisii asupra proiectului de
hotdrdre conform art.136 alin (8) Iitera,,c,, din din OUG m.5712019 privind Codul Administrativ,
Pe baza aft. 136 alin (9) din din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ se dd
cuvdntul pentru d-na Olah Veronka secretarul UAT BdJani pentru prezerrtarca faptului ca au fost
indeplinite conditiile prevazute la alin.(S) al arl. 136 din OUG m. 5712019 privind Codul Administrativ
Se dd cuvintul pentru discu{iiNe avdnd ludri de cuvinte se trece la vot preqedintele gedinlei solicita votul .
Consiliul voteazd cu unanimitate adicd cu 13 voturi pentru, qi s-a adoptat Hotarffrea
nr,44130.10.2019 privitoare la aprobarea rectificdrii Bugetului local de venit si cheltuieli al comunet
Balani , aprobat pe anul2019

hot[rAre privind insugirea variantei frnale a proiectului de steag a comunei Batanr
D-ul Simon Andras primarul comunei da la citire proiectul de hot[rdre privind insuqirea
. ....:ei finale a proiectului de steag a comunei Batani si a referatului prevazut la art. 136 alin (8) litera
- lin OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ
4. Proiect de

viceprimar Konsza Andras Emil pentru ptezentarea raportului
- -.:nentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului intocmit asupra
-- ,--rri de hotdrdre conform art. 136 alin (8) litera,,b,, din din OUG m. 5712019 privind Codul
S: da cuvantul pentru

-

.

d-na

-..-.-strativ.

Se d[ cuvintul pentru pregedintele Comisiei de speciliatate pentru agricultura, activitati
'.:lrici financiare, ud-ittirttarea domeniului public si privat al comunei si pentru presedintele

protectiamediului, turism, juridical
-. Jisciplina pentru a fr prezentat avizul intocmit de cele doua comisii asupra proiectului de
--.-:e conform aft. 136 alin (8) litera,,c,, din din OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ.
Pe baza art. 136 alin (9) din din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ se dl
.. ...1 pentru d-na Olah Veronka secretarul UAT Bafani pentru prezentarea faptului ca au fost
privind Codul Administrativ
- : ::.Lire conditiile prevazute la alin.(8) al art. 136 din OUG nr. 5712019
.s-ei de specialitate pentru amenajareateritoriului, urbanism,

cuvintul pentru discu{iitr: avdnd ludri de cuvinte se trece la vot preqedintele qedinlei solicita votul
Hotarffr*
- "',nsi1iul voleazd cu unanimitate adicd cu 13 voturi pentru, gi s-a adoptat
-:rr,10.2019 privitoare la insugirea variantei finale a proiectului de steag a comunei Batani
Se dd

.

t
-

' :i

5, Proiect de

-

:'-tani

hotirffre privind aprobarea alipirii a imobilelor incrise in CF nr. 24888 si CF

din domeniul public al comunei Batani

l-ul

Simon Andras primarul comunei da la citire proiectul de hotdrdre privind aprobarea
:- imobilelor incrise in CF nr. 24888 si CF 24868 Batani din domeniul public al comunei
>. a leferatului prevazut la aft. 136 alin (8) litera ,,a,, din din OUG nr.5712019 privind Codul

.
'

-

:

-i:ratl\/

d-na viceprimar Konsza Andras Emil pentru prezentarea raportului
-. -.ntentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului intocmit asupra
- - ...rri de hotdrare conform art. 136 alin (8) litera ,,b,, din din OUG m. 5712019 privind Codr.rl
.:trativ.
Se da cuvintul pentru pregedintele Comisiei de speciliatate pentru agricultura, activitati
.:.Lci financiare , administrarea domeniului public si privat al comunei si pentru presedintele
' , =i de specialitate pentru
amenajarea teritoriului , urbanism, protectia mediului , turism , juridica'
-a
fr prezentat avizul intocmit de cele doua comisii asupra proiectului de- - :.sciplina pentru
'-:. : conform art. 136 alin (8) litera
,,c,, din din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ.
?e baza art. 136 alin (9) din din OUG nr. 57120\9 privind Codul Administrativ se da
. .i pentru d-na Olah Veronka secretarul UAT Batani pentru ptezentarea faptului ca au fost
Se da cuvantul pentru

'

..

..:rite conditiile prevazute la alin.(8) alart.136 din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ
Se dd

\e

cuvintul pentru discu{ii-

avdnd ludri de cuvinte se trece la vot pregedintele gedintei solicita votul

.

Consiliul voteazd cu unanimitate adicd cu L3 voturi pentru, gi s-a adoptat Hotarffrea
- - -r'30.10.2019 privitoare la aprobarea alipirii a imobilelor incrise in CF nr.24888 si CF 24868

.

-'..

din domeniul oublic al comunei Batani
6. Proiect de

hotirire privind

mandatarea reprezentantului comunei BATANI in Adunarea Generala

,,:ialiei de Dezvoltare Intercomunitard ,,AQUACOV pentru

aprobarea modificdrii prefului/tarifultri
practicat
de operatorul regional Gospoddlie
-.,rlui public de alimentare cu apd potabild gi de canalizare
,.:rala S.A.

D-ul Simon Andras primarul comunei da la citire proiectul de hotarf,re privind

in

reprezentantului comunei

BATANI

cle
serviciului publi
ComLrnal6 S.A.

,,AeuACov pentru

a Asocialiei

Administrativ

aprobarea

Adunarea
modificdrii

maudatarea

General[

pre{ului/tarifului

ita 9i oe canalizare practicat de operatorll.fglo^nd . Gospoddrie
. 136 alin (8) litera ,,a,, din din OUG nr. 5712019 privind Codul

viceprimar Konsza Andras Emil pentru prezentarca raportului
asupra
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului intocmit
proiectului de hotdrdre conform aft. 136 utin 1t; litera,,b,, din din OUG nr. 5712019 privind Codul
Administrativ.
siei de speciliatate pentru agricultura, activitati
Se dd cuvintul
public si privat al comunei si pentru presedintele
economici financiare ,
ului , urbanism, protectia mediului , turism , juridical
comisiei de specialitate
si de disciplina pentru a fi prezentat avizul intocmit de cele doua comisii asupra proiectului de
Administrativ'
hotdr6re conform art. 136 alin (8) litera ,,c,, din din OUG nr, 5712019 privind Codul
pe baza art. 136 alin (9) din din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ se d[
Se da cuvantul pentru

d-ul

ca alr
cuvdntul pentru d-na Olah Veronka secretarul general UAT Bdlani pentru prezerrt.atea faptului
fost indeplinite conditiile prevazute la alin.(S) al art. 136 din OUG m. 5ll20|9 privind Codul

t

Administrativ
Se da cuvintul pentru discu{iiNe avdnd ludri de cuvinte se trece la vot pregedintele gedinlei solicita votul .
Consiliul voteazd cu unanimitate adicd cu L3 voturi pentru, qi s-a adoptat Hotarffrea
nr,47/30.10,2019 privitoare la mandatarea reprezentantului comunei BATANI in Adunarea Generala
. Ar**tt"t d. Dezvoltare Intercomunitard ,,AQUACOV pentru aprobarea modificdrii prelului/tarifului
serviciului public de alimentare cu apd potabild gi de canalizare practicat de operatorul regional Gospoddrie
Comunald S.A.
7. proiect de hotirdre aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizali, al devizului general
actualizatgi al coofinant6rii proiectului,,Alimentare clr ap[ a localitdlilor Bdlanii Mari qi Bilanii Mici 9i infiinlare
judeful
sistem de canalizare qi sta{ie de epurare in localitdlile Bdlanii Mari, Bdlanii Mici, comuna Bdlani,
Covasna"

D-ulsimon Andras primarulcomunei da la citire proiectulde hotdrdre privind aprobareaindicatorilor
tehnico-economici actualiza\i, al devizului general actualizatgi al coofinanldrii proiectului,,Alimentare cu api a
localitdtilor B6lanii Mari qi B[lanii Mici gi infiin{are sistem de canalizare ;i stalie de epurare in localitdlile
BataniiMari,Bd{aniiMici,comunaB6!ani,judefulCovasna" siareferatului prevazutlaart'136alin(8) litera

-

,,a,, din din OUG nr.5712019 privind CodulAdministrativ

d-na contabil Vinczi Rozalia pentru

prezentarca raportului
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului intocmit asupra
oroiectului de hotdr[re conform art.736 alin (8) litera,,b,, din din OUG nr. 5712019 privind Codul
Se da cuvantul pentru

\dministrativ.
Se dd cuvintul pentru pregedintele Comisiei de specihatate pentru agricultura, activitati
economici financiare , ud-ittirtrarea domeniului public si privat al comunei si pentru presedintele
comisiei de specialitate pentru amenajareateritoriului , urbanism, protectia mediului , turism , iuridicai
si de disciplina pentru a ft prezentat avrzul intocmit de cele doua comisii asupra proiectului de
rotf,rdre conform art.136 alin (8) litera,,c,odin din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ'
pe baza art. 136 alin (9) din din OUG m. 571201.9 privind Codul Administrativ se d[
cuvdntul pentru d-na Olah Veronka secretarul UAT Bdlani pentru prezentarea faptului ca au fost
rndeplinite conditiile prevazutela alin.(8) alart.136 din OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ
Se da cuvintul pentru disculiiNe avdnd luari de cuvinte se trece la vot pregedintele qedinlei solicita votul '

ra

nr.48/30'10f 2019
Consiliulvoteazd cu unanirnitate adicd cu 13 voturi pentru, gi s-a adoptat Hotarare?
al
pivitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizali, al devizului general acttalizatqi
de
sistem
Mici 9i infiin{are
oofinanJ6rii proiectului,,Alimentare cu ap[ a localitSlilor Bdlanii Mari Ei Bdlanii
BSfani, judequl covasna"
analizareqi sta{ie de epurare in localitilile Bdlanii Mari, Bdlanii Mici, comuna

la'orele 15.10'
Ne avdnd alte probleme aprobate la ordinea de zi qedinJa se declard inchisd

Batani, 30 octombrie 2019

.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
BOCSKOR ANA - SUSANA

ntocmit- contrasemne azd

OLAH

