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incheiat azi

22NoI

2org , cu ocazialinerii gedintei ordinara a consiliului local din
luna Nol

Sedinta a fos-t convocatd prin dispozilia primarului

nr, 251 din

NoI

20rg
pebaza
-:-=:erilor aft. 133 alin (2), aft. B4 ahn.'(l) lit. a), din o.u.G. rv. 57/201g ,iniliat
privind
codul
5::----itrative ,de dl primar Simon Andras iar invitalia
privind ordinea de zi propusd a fost adusd la
,.
ri:'':::rla locuitorilor comunei prin afigare in vitreinlileiagazinelor
1g

de alimentafie gi in punctele de
- :-=3 a laptelui in localitdliile Balanii Mari , Ba{anii Mici , ozuncaBdi
gi Aita Seacd
: -. :';edin{a comunei in localitatea BaJanii Mari a fost afigta gi pe panoul de, Herculian
anunli
.

La apelul nominal facut de secretarul general
al comunei Bd[ani, olah veronka, reiese ca din
- ::-':lier
din care este format consiliul locaf sunt prezenti 13
consilierii gi anume; olaMate Istvan,
i'-- lnin , Gecse csaba-Atilla,Gecse_Levente , brdog Bela,
olah csaba, Nagy Gabor, szasz
:---'-::- Szakacs zortfn, Dimeny zortan Komporaly
Leveite si Bocskor
,

rnafara consilierilor.se participa de
=::etarar general al comunei Bdfani si Kon
Ca invitat este prezent d_na Vinczi
rrc'Lr

::::arului

comunei

B[iani

Ana-Susana

primarul comunei, olah veronka
primarul
ontabil din aparatul de specialitate a

S-a constatat cd $edin{a este legal constituite conform prevederilor
art. 137 aliniatul (l) din
-:jLrnanta de Urgenta a Guvernuluinr.5712019 privind Codul Administrativ
.
Avand in vedere ca mandatul de presedinte a sedintelor consiliului
local a d-nei Bocskor Ana
S:sana s-a expirat se solicitd propunere- pen]................1u alegerea presedintelui
de sedinta , pentru un mandate
conform prevederilor art.l23- aliniatul (l) din ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr.
:- 2019 privind Codul Administrativ

::3luni

t

Dl consiliet SZASZ ENDRE , propune pe d-ul consilier GECSE csABA
ATILLA si se
:-rune la vot propunerea , si a fost ales cu unanimitate de voturi ca presedinte
de sedinta dl. consilier
' -: si s-a adoptat HOTARAREA nr.49l22,ll,20lg privind alegerea
presedintelui de sedinld
D-ul consilier GECSE CSABA ATILLA ales in
9ed1n1a din luna MOIEMBRIE 20tg pe
- =za art'123 aliniatul (l) din ordonanta de Urgenta
a Guvernului nr. 5712019 privind Codul
ocupd locul si salutd pe cei prezenli]deschide gedinta ordinard
din luna NOIEMBRIE
---:ninrstrativ
gi
- - - 9 dd cuvantul pentru d-na secret ar geieral
D-na secretar general al unitatii administrative teritoriala in
conformitate cu prevederile art,
aliniatul
(15) din OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ
-:S
se dd cuvdntul pentru eventualele
-.en'alii sau contestalii asupra proceseului verbal
intocmit in gedinla anterioard,gedinfa ordinard din
-::a OCTOMBRIE 2019
Ne avdnd contestatii asupra procesului verbal intocmit consiliul
aprobd cu unanimitate de
,
::rri adicd cu 13 voturi ,,pentru" procesul verbal al gedintei ordinard
din luna OCTOMBRIE 2019
: -:tbrm aft. nr. 138 aliniatul (15) din oUG nr. 57120i9
privind Codul Administrativ
In continuate d-na presedinte de sedinta GECSE csABA ATILLA da
la citire proiectul
.::jnii de zi qi solicitd votul pentru aprobarea ordinii de zi a gedinJei ordinara
din
luna
NOIEMBRIE
- 'q

rl
Proiectul ordini de zi propus.

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
de hotirflre privind aprobarea contului de executie pe trei trimester din 2019
3. Proiect de hotirffre privind aprobarea rectificdrii Bugetului local de Venituri $i Cheltuieli al
-urlrulrei Batani , pe anul 2019
{. Proiect de hotlrdre privind privind aprobarea documenta}iei de atribuire a contractului de lucrdri
::ntru ,,Consolidare, refunctionaltzarc si extindere Scoala ,,Mathe Janos" din localitatea Hetculian",
::ecum aprobarea aplicdrii procedurii simplificate, varianta online Ei desemnarea Comisiei de
-'. aluare Ei a experlilor cooptali
Se da cuvantul pentru secretarul generalal comunei care prezinta ca proiectele de hotarari
.:scrise la ordinea de zi indeplinesc conditiile prevazute la art. 136 alin. (8) din OUG nr. 5712019
:ivind Codul Administrativ,
Pregedintele gedinlei solicit[ votul pentru aprobarea ordinii de zi propus de primar, consiliul
, oreazd: cu 13 voturi ,,p€ntru,, a fost aprobat ordinea de zi pentru gedinla ordinard din luna
\OIEMBRIE 2019 pebazaart.135 aliniatul (7) din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ
^.

l. Proiect

:-rpd cum urmeaza".

-. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
aprobarea contului de executie pe trei trimester drn2019
L Proiect de hotirAre privind aprobarea rectificdrii Bugetului local de Venituri gi Cheltuieli al
-'..'munei Bdlani , pe anul 2019
-1. Proiect de hot[rffre privind privind aprobarea documentaliei de atribuire a contractului de lucrdri
:3ntru ,,Consolidare, refunctionalizare si extindere Scoala ,,Mathe Janos" din localitatea Herculian",
r:ecum aprobarea aplicarii procedurii simplificate, varianta online gi desemnarea Comisiei de
:-,'aluare qi a experlilor cooptali

l. Proiect de hotdrAre privind

Se trece

la dezbaterea primului punct de la ordinea de zi aprobata

Proiect de hotlrffre privind aprobarea contului de executie pe trei trimester din2019

It

D-ul Simon Andras primarul comunei da la citire proiectul de hotdrdre privind aprobarea
:,,'ntului de executie pe trei trimester din 201 9 si a referatului prevazut la aft. 136 alin (B) litera ,,a,, din din
IUG nr, 5112019 orivind Codul Administrativ
Se da cuvantul pentru d-na contabila Yinczi Rozalia pentru prezentarca raportului
,'trmpartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului intocmit asupra
::oiectului de hotdrare conform aft. 1,36 alin (8) litera ,,b,, din din OUG nr, 5712019 privind Codui
\dministrativ.
Se da cuvintul pentru cele doua pregedinti ale Comisilor de pentru a fr prezentat avtzele
.:tocmit de cele trei comisii asupra proiectului de hotardre conform art. 136 alin (8) litera ,,c,, din din
,tUG nr, 5712019 privind Codul Administrativ,
Pe baza aft. 136 alin (9) din din OUG nr. 571201.9 privind Codul Administrativ se dd
-:r-dntul pentru d-na Olah Veronka secretarul general UAT Balani pentru prezentarea faptului ca au
:..,st indeplinite conditiile prevazute la alin.(8) al art. 136 din OUG nr. 5712019 privind Codul
+dministrativ
Se

d[ cuvintul pentru disculii-

Ne avdnd ludri de cuvinte se trece la vot pregedintele qedintei solicita votul .
Consiliul voteazd cu unanimitate adicd cu 13 voturi pentru, gi s-a adoptat Hotarirea
nr.50,22.11.2019 privind aprobarea contului de executie pe trei trimester din2019
Se trece

la dezbaterea urmatorul punct de la ordinea de zi

Proiect de hotirf,re privind aprobarearectificdrii Bugetului local de Venituri si Cheltuieli al comunei
3dlani, pe anul 2019

D-ul Simon Andras primarul comunei da la citire proiectul de hotdrdre privind aprobarea
:ectificarii Bugetului local de Venituri gi Cheltuieli al comunei Bdlani , pe anul2019 si a referatului
rrevazut la afi. 136 alin (B) litera ,,a,, din din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ
Se da cuvantul pentru d-na contabila Vinczi Rozalia pentru prezentarea raportului
:ompartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului intocmit asupra
:roiectului de hotdrdre conform art. 136 alin (B) litera,,b,, din din OUG nr.5712019 privind Codul
\dministrativ.
Se dd cuvintul pentru pregedintele Comisiei de speciliatate pentru agricultura, activitati
:conomici financiare , administrarea domeniului public si privat al comunei si pentru presedintele
:omisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului , urbanism, protectia mediului , turism juridical
,
si de disciplina pentru a fr prezentat avrzul intocmit de cele doua comisii asupra proiectului de
rotdrdre conform art,736 alin (8) litera,,c,, din din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ.
Pe baza art' 136 alin (9) din din OUG m. 5712019 privind Codul Administrativ se dd
'-uvdntul pentru d-na Olah Veronka secretarul UAT Bdlani pentru prezentarca faptului ca au fost
-ndeplinite conditiile prevazute la alin.(8) al arl-, 136 din OUG nr. 5712019 orivind Codul
\dministrativ
Se da cuvintul pentru discu{iiNe avand ludri de cuvinte se trece la vot pregedintele gedin{ei solicita votul .
Consiliul voteazd. cu unanimitate adicd cu 13 voturi pentru, gi s-a adoptat Hotarflrea
nr,5l/22.11.2019 privitoare la aprobarea rectificdrii Bugetului local de venit si cheltuieli ul cor rn"i
3alani, aprobat pe anul 2019
Se trece

la dezbaterea a urmatorului punct de la ordinea de zi

Proiect de hotir0re privind privind aprobarea documentaliei de atribuire a contractului de lucr[ri
:entru ,,Consolidare, refunctionalizare si extindere Scoala ,,Mathe Janos" din localitatea Herculian',,

rrecum aprobarea aplicdrii procedurii simplificate, varianta
:r.aluare gi a experlilor cooptali
D-ul Simon Andras primarul

I

online si

desemnarea Comisiei de

comunei da la citire proiectul de hotdrdre privind aprobarea
Jocumentaliei de atribuire a contractului de lucrdri pentru
,,Consolidare, refunctionaiizare si
extindere Scoala ,,Mathe Janos" din localitatea Herculian", precum aprobarea aplicarii procedurii
simplificate, varianta online gi desemnarea Comisiei de evaluare gi a experlilor cooptali si a referatului
:revazut la art. 136 alin (B) litera ,,a,, din din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ
Se da cuvantul pentru d-na contabila Vinczi Rozalia pentru prezentarca raportului
'-ompartimentului de resoft din cadrul aparatului de specialitate a primaiului intocmit asupra
ploiectului de hotdrdre conform art. 136 alin (8) litera,,b,, din din OUG nr.5712019 privind
Codul
\dministrativ.
Se dd cuvintul pentru pregedintele Comisiei de specil iatate pentru agricultura, activitati
economici f,tnanciare , administrarea domeniului public si privat al comunei si pentru presedintele
comisiei de specialitate pentru amenajareateritoriului , urbanism, protectia mediului turism juridical
,
,
si de disciplina pentru a fr prezentat avizul intocmit de cele doua comisii asupra proiectului de
hotdrdre conform art.136 alin (8) 7itera,,c,, din din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ.
Pe baza art. 136 alin (9) din din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ se dd
cuvdntul pentru d-na Olah Veronka secretarul UAT B[1ani pentru prezentarea faptului ca au fost
indeplinite conditiile prevazute la alin.(8) al arl-. 136 din OUG nr" 57l20lg privind Cqdul
Administrativ
Se dd cuvintul pentru discufiiNe av[nd ludri de cuvinte se trece la vot pregedintele gedinfei solicita votul .

tg

Ne avdnd alte probleme aprobate
la ordinea de zi gedinla se declard
inchisd la orele 15.10.

Batani

, 22 noiembrie
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