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ROMANIA
JUDETUL COVASNA
COMLINA BATANI
CONSILIUL LOCAL
NR.4485/2019
PROCES VERBAL
incheiat azi 27 SEPT 2019 , cu ocaziajinerii gedintei
ordinard a consiliului local din luna
SEPT 2019
$edinta a fost convocatd prin dispozilia primarului nr, 199 din 19
sEpT 2019 , initiat pe
bazaprevederilor a!. r33 alin(2i, art. iz+ utii. (1)
lit. a), din o,u.G. nr.57l2;lgprivind codul
administrative ,de dl primar Simon Andras iar lnult4lu
privind ordin ea de zipropusd a fost adusd la
,.
cunogtinfa locuitorilor comunei prin afigare in
vitreinlelLe'magazinelor de alimentalie gi in punctele
de
colectare a laptelui in localitdliile Balanii Mari gatanii
Mici , ozuncaBdi , Herculian gi Aita Seacd
,
iar in regedinfa comunei in localitateaBalanii
Mari afost afigta gi pe panoul de anunJi .
La apelul nominal facut de secretarul general al
comunei Bdlani, olah veronka, reiese ca din
13 consilier din care este format consiliul loca]
sunt pr.r.*i 13 consilierii qi anume; ola Mate
Istvan
' Balo Ervin , Gecse csaba-Atilla ,Gecse Levente , brdog Bela, olah csaba , Nagy Gabor, szasz
Endre, Szakacs zolt6n, Dimeny zortan Komporaly
,
Levente si Bocskor Ana_Susana
In afara co
comunei , Olah Veronka
secretarar

general

Ca invitat
aparatul de specialitate a
primarului comunei Bafani
S-a constatat cd qedinla este legal constituite
conform prevederilor art. 137 aliniatul (l) din
ordonanta de urgenta a Guvernul ui nr. s712019
privind codul Administrativ .
D-na consilier BocsKoR ANA-susANa
ales in qedinfa din luna AUGUST 2019 pe
baza art"l23 aliniatul (l) din ordonanta
de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind codul
Administrativ ocupd locul si salutd pe cei prezengi,deschide
gedinta ordinard din luna SE'T 20rg
gi dd cuvantul pentru d-na secretar general
D-na secretar general al unitatii administrative
teritori ala inconformitate cu prevederile

138 aliniatul (15) din

ouG nr.

il;,XTg"ffi::T1',;Atrff$|tafii

art.

5712019 privind codul Administrativ
dd cuv6ntul pentrn
asupra proceseului verbal intocmit in qedinla

s.

anterioard eiainla

procesului verbal intocmit consiliul aprobd
,
cu unanimitate
pr999yl verbal al qedintei ordinard din luna AUGUST de
20rg
din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ
e de sedinta Bocskor Ana Susan a da la citire
proiectul ordinii de
ordinii de zi a qedin{ei ordinara din luna strpr
2019.

)

Proiectul ordini de zi propus.

l'

Proiect de hotirflre privind modificarea titlului
Hotararii nr.3gl2ll9privind declararea
nt ozuncaBdi si
'probarea formuldrii unei solicitdri de preluare din domeniul public al judelului covasna
gi
'lministrarea consiliului Judelean covasna in domeniut prutic al comunei Bdfani gi in
'lministrarea Consiliului Local Bi ani.
2' Proiect de hotrrire privind aprobarea
rectificirii Bugetului de venit si cheltuieli al
tomunei Bdfani , aprobat pe anul20l9
--a

bun aparfinand domeniului puutic de interes
local al a centrului de Agreme

Se da cuvantul pentru secretarul generalal
comunei care prezinta ca proiectele de hotarari
zi indeplinesc .onditiil. pr"u*iii-ta art. 136 ;l;: (sj
oi' ouG nr. 5712019
: : i'ind Codul Administrativ.
'--.crise la ordinea de

(o

::PTEMBRIE 2019 pebaza art. 135 aliniatul (7) din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ
:-pa cum urmeaza:
1. Proiect de hotirire privind modificarea titlului Hotararii nr.3812019 privind declararea
:' bun aparlin6nd domeniului public de interes local al a Centrului de Agrement Ozunca Bdi si
':robarea formuldrii unei solicitdri de preluare din domeniul public al judelului Cbvasna gi
'iministrarea Consiliului JudeJean Covasna in domeniul public al comunei Bdlani gi in
'lministrarea Consiliului Local Bdlani.
2. Proiect de hotirfire privind aprobarea rectificlrii Bugetului de venit si cheltuieli al
comunei BIfani , aprobat pe anul2019
Se trece la dezbaterea primului punct de la ordinea de zi aprobata
1. Proiect de hotirf,re privind modificarea titlului Hotararii nr. 3812019 privind declararea
ca bun apar{indnd domeniului public de interes local al a Centrului de Agrement Ozunca Bdi si
aprobarea formuldrii unei solicitdri de preluare din domeniul public al judetului Covasna qi
administrarea Consiliului Judelean Covasna in domeniul public al comunei Bdlani gi in
administrarea Consiliului Local Bdlani.

D-ul Simon Andras primarul comunei da la citire proiectul de hotdrdre privitoare la
modificarea titlului Hotararii m, 3812019 privind declararea .u bun aparlindnd domeniuiui public de
interes local al a Centrului de Agrement Ozunca Bdi si aprobarea formuldrii unei solicitdri de
preluare din domeniul public al jude{ului Covasna gi administiarea Consiliului Judefean Covasna in
domeniul public al comunei Bdtani gi in administrarea Consiliului Local Bdlani. si a referatului
prevazutlaart.136 alin (B) litera,,a,, din din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ
Se da cuvantul pentru d-na contabila Yinczi Rozalia pentru prezenrarea raponului

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialilate a primarului intocmii asupra
proiectului de hotdrdre conform art. 136 alin (B) litera,,b,, din din OUG nr.5712019 privind Codul
Administrativ.
Se dd cuvintul pentru pregedintele Comisiei de speciliatate pentru agricultura, activitatr
economici financiare , administrarea domeniului public si privat al comunei si pentru presedintele
comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului , urbanism, protectia mediului turism
,
,
juridical si de disciplina pentru a fr prezentat avizul intocmit de cele doua comisii
asupra proiectului
de hotdrdre conform art, 736 alin (8) litera ,,c,, din din OUG nr. 57l201g privind Codul
Administrativ.
Pe baza

I

art' 136 alin (9) din din OUG nr.

5712019

privind Codul Administrativ

se da
cuvdntul pentru d-na Olah Veronka secretarul general UAT BdJani pentru prezentarea faptului ca
au
fost indeplinite conditiile prevazute la alin.(8) al art. 136 din OUG nr. 5ll20I9 privind Codul

Administrativ
Se dd cuvintul pentru discutiiNe avdnd ludri de cuvinte se trece la vot pregedintele gedinlei solicita votul .
Consiliul voteazd cu unanimitate adicd cu 13 voturi pentru, qi s-a adopLat Hotararea
nr.40/27.09-2019 privitoare la modificarea titlului Hotararii nr.3812019 privind d..lutut*
bun
"u
apa(indnd domeniului public de interes local al a Centrului de Agrement Ozunca Bdi si aprobarea
formuldrii unei solicitdri de preluare din domeniul public al judelului Covasna gi administrarea
Consiliului Judelean Co.vasna in domeniul public al comunei Bdlani gi in administrarcaConsiliului
Local Batani.
2. Proiect de hotirf,re privind aprobarea
al comunei BI{ani , aprobat pe anul2019

rectificlrii Bugetului local de venit si cheltuieli

D-ul Simon Andras primarul comunei da la citire proiectul de hotardre privind aprobarea
rectificirii Bugetului local de venit si cheltuieli al comunei Bi{ani , aprobat pe anul2019
si a referatului prevazut la art. 136 alin (8) litera ,,a,, din din OUG m. Slli1lg privind Codul
\dministrativ
Se da

cuvantul pentru

d-na

contabila Vinczi

Rozalia

l(

-oiectului de hotdrdre conform art. 136 alin (8) litera ,,b,, din din OUG nr. 5712019 privind Codul
-\dministrativ,
Se dd cuvintul pentru pregedintele Comisiei de speciliatate pentru agricultura, activitati
*onomici financiare , administrarea domeniului public si privat al comunei si p.entru presedintele
:omisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului , urbanism, protectia mediului , turism ,
-.ridical si de disciplina pentru a fi prezentat avizul intocmit de cele doua comisii asupra proiectului
Je hotdrdre conform art. 136 alin (8) litera,,c,, din din OUG nr. 5712019 privind Codul
-\dministrativ.
Pe baza art. 136 alin (9) din din OUG m. 5712019 privind Codul Administrativ se dd
cuvdntul pentru d-na Olah Veronka secretarul UAT BdJani pentru prezentarea faptului ca au fost
indeplinite conditiile prevazute la a1in.(8) al art. 136 din OUG nr. 5712019 privind Codul
-\dministrativ
Se di cuvintul pentru discuJiiNe avdnd ludri de cuvinte se trece la vot pregedintele gedinlei solicita votul .
Consiliul voteazd" cu unanimitate adicd cu 13 voturi pentru, gi s-a adoptat Hotar6rea
nr.4l/27.09.2019 privitoare la aprobarea rectificdrii Bugetului local de venit si cheltuieli al
comunei Bdlani , aprobat pe anul20l9
Ne avdnd alte probleme aprobate la ordinea de zi gedinla se declard inchisd la orele 15.10.

Batani, 27 septembrie 2019
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PRE$EDINTE DE $EDINTA
BOCSKOR ANA - SUSANA
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