ROMANIA
JIJDEL COVASNA
COMTULINA BA NI
CONSILIUL LOCA
NR,143gl2019

PROCES VERBAL

incheiat azi2
2019 , cu ocaziaJinerii qedintei ordinard a consiliului local din
luna martie 2019
convocatd prin dispoziJia primarului nr, 54 din 15 martie 2019
$edinta a fi
iniliat pe baza
derilor afi. 49 aliniatul (l) si (3) din Legea nr. 21512001 privind
administralia publi
locald republicatd ,de dl primar Simon Andras , iar invitalia privind
ordinea de zi p
a fbst adusd la cunogtinla locuitorilor comunei prin afigare in vitreinlele
magazinelor de ali
rtalie qi in punctele de colectare a laptelui in localitdliile Bdtanii Mari ,
Bdlanii Mici , Ozu
Bdi , Herculian gi Aita Seacd iar in regedin{a comunei in localitatea
Balanii Mari a fost a igta gi pe panoul de anunli .
La apelul
inal frcut de secretarul consiliului local olah veronka reiese ca din 13
consilier din care est format consiliul local sunt prezenli 13 consilierii gi anume;
Balo Ervin , Gecse
Atilla , Komporaly Levente, Ordog Bela, Konsza Andras Emil ,
Szakacs Zoltdn, Boc kor Ana Susana, olah csaba, Gecse Levente szasz Endre, ola Mate
,
Istvan, Dimeny Zol
si Nagy Gabor
In afara
lierilor se participd de drept Simon Andras * primarul comunei , Olah
Veronka secretarul
nsiliului local Bd1ani qi Konsza Andras Emil vicenrimarul
Ca invitat
prezent d-na Vinczi Rozalia contabil
S-a
ca gedinta este legal constituite conform prevederilor afi.. Nr. 40
aliniatul (l) din Leg
nr. 21 5 1200 | cu modifi carile ulterioare privind administra{ia publica
locala,cu modificdri gi complectdrile ulterioare.
ola Mate Istvan ales in gedinla din luna FEBRUARIE 2019 frin
Hotararea nr.lll27.
2019 pe baza art.35 din Dv6eq
Legea m.21512001
LL,-LJtLVWI
legea i1l
rgE(;cl
administratiei
publicd l ocald re
licatd ocupd locul qi salutd pe cei prezenli, deschide gedinta ordinard din
luna MARTIE 2019 gi dd la citire proiectul ordinii de zi qi solicitd votul pentru aprobarea
ordinii de zi a gedi i ordinard din luna MARTIE 2019.
ul ordini de zi propus,

1., constitu
violentd domesticd

echipei mobile pentru intervenlia de urgenld,

in cazurile de

2.,

apro
conturilor de execulie ale bugetului local al comunei Batani
pentru anul 2018
3., aprob
contului de executie al SC CONSTRUCTORUL Batani SRL oe
anul I 2018
4., Diverse prezentarea rapoartelor de activitate de catre alesii local raportul
privind starea econ nicica a comunei de catre primar

Dl primar

une introducerea la ordinea de zi doua puncte adica doua
problem urgent res
tive
-revocarea
cL nr. l3l20l9 privind actualizarea actului constitutive al SC
Constructorul Ba
i SRL
-modificarea Statutuluii SC Constructorul Batani SRL
Se trece la vo pentru aprobarea ordinii de zi propus cu modificarea de dl primar
,

Consiliul

rba cu unanimitate adica cu 13 voturi ordinea de zi propus pentru

sedinta din22,03.20 9

1., constitu
violentd domesticd

echipei mobile pentru intervenlia de urgen{d,

fn

cazurile de

2., aprobar conturilor de execuJie ale bugetului local al comunei Batani
pentru anul 2018
3., aproba
contului de executie al SC CONSTRUCTORUL Batani SRL pe
anul I 2018
4.revocarea
cL nr. 1312019 privind actuahzarea actului constitutive al SC
Constructorul Bata i SRL
5.modi
Statutuluii SC Constructorul Batani SRL
6. Diverse pr ezentarea r apoartelor de activitate de catre alesii local raportul
privind starea
micica a comunei de catre primar
D-na
21512001 republi
proceseului verbal i
Ne avdnd
Se trece la

adicd cu 13 voturi ,.
modificarea propusa
privind administralia
In continuare

1., constitui
violentd domesticd
D-ul Simon
hotardre privind
violentd domesticd

in conformitate cu prevederile

art. 42 aliniatul (5) din Legea nr.
se dd cuvdntul pentru eventualele observalii sau contestalii asupra
mit in gedinla anterioard gedinla ordinard din luna FEBR 2019
ii asupra procesului verbal intocmit din partea consilierilor
.

, consiliul aprobd cu unanimitate de voturi
ntru" procesul verbal al gedintei ordinard din runa FEBR 2019 cu
d-na secretard conform art. nr. 42 alimatul (5) din Legea m.21512001
ublica localI republicata
trece la punctul unu al ordinii de zi aprobat gi anume la
barea procesului verbal

echipei mobile pentru interven{ia de urgen{d,

in

cazurile de

ras primarul comunei da la citire expunerea de motive qi proiect de
tituirea echipei mobile pentru interven{ia de urgenJ[ in cazurile de

pentru d-na olah veronka -secretarul comunei pentru prezentarca
a proiectului de hotdrdre privind constituirea echipei mobile pentru
iin cazurile de violentd domestic[
pentru pregedintele comisiei de specilitate pentru prezentarea avizului
asupra proiectului de hotdrdre
pentru d-na Olah Veronka secretarul UAT Bdtani pentru prezentarca
pra proiectului de hotdrdre privind constituirea echipei mobile
urgenJd in cazurile de violenti domesticd
Secretarul
iliului local prezintd avizul de legalitate .
Se dd cuvintu pentru discuJiiNe avdnd lud de cuvinte se trece la vot pregedintele gedinJei solicita votul ..
Se da cuvdn

raportului de susli
intervenlia de urge
Se dd cuvintu
comisiei de speciali
Se dd cuvdntu
avizului de Iegalitate
pentru intervenJia

Consiliul vot

nr.

17

urgen{d in

cu unanimitate adtcd, cu

13 voturi pentru, gi s-a adoptat Hotirflrea
la constituirea echipei mobile pentru intervenlia de
violentd domesticd

I privitoare

2. aproba
conturilor de execufie ale bugetului local al Comunei Batani
pentru anul 2018
D-ul Simon
dras primarul comunei dd la citire expunerea de motive gi proiect de hotdrdre
privind aprobarea c turilor de execulie ale bugetului local al Comunei Batani pentru
anul 2018
Se di cuvdnt I pentru d-na contabila vinczi Rozalia pentru prezentarea raportului de
suslinere a proiectulu de hotdrdre privind aprobarea conturilor de execu{ie ale bugetului
local al Comunei
pentru anul 2018
Se db cuvdn I pentru pregedintele comisiei de specilitate pentru prezentarea avizului
comisiei de specialit
asupra proiectului de hotdrdre privind aprobarea conturilor de execulie
ale bueetului local I Comunei Batani pentru anul 2018
Se dd cuvdntu pentru d-na olah Veronka secretarul UAT Bdlani pentru prezentarea avizului
de legalitate asupra
iectului de hotdrdre privind aprobarea conturilor de execu{ie ale
bueetului local al omunei Batani pentru anul 2018
Secretarul co siliului local prezintd avizul de legalitate .
Se dd cuvi
. pentru discu{iiNe avdnd I
i de cuvinte se trece la vot pregedintele gedinlei solicita votul

i

cu unanimitate adicd cu 13 voturi pentru, gi s-a adoptat HotIrArea nr. 18 /
22 martie 2019 pri
aprobarea conturilor de execulie ale bugetului local al Comunei
Batani pentru anul 2018

3. aproba a contului de executie al SC CONSTRUCTORUL Batani
SRL pe anul / 2 18
D-ul Simon ndras primarul comunei da la citire expunerea de motive gi proiect de
hotdrdre privind ap
contului de executie al SC CONSTRUCTORUL Batani SRL pe
anul I 2018
Se dd cuv
I pentru d-na contabilaYinczi Rozalia pentru prezentarcaraportului de
susFnere a prolect lui de hotdrdre privind aprobarea contului de executie al SC
CONSTRUCTORU Batani SRL pe anul 12018
Seddc
pentru pregedintele comisiei de specilitate pentru prezentarea avizului
comisiei de speciali
asupra proiectului de hotdrdre privind aprobarea contului de
executie al SC CO TRUCTORUL Batani SRL pe anul 12018
Se dd cuvdn I pentru d-na Olah Veronka secretarul UAT Bdlani pentru prezentarea
avizului de legalitate
pra proiectului de hotdrdre privind aprobarea contului de executie al
SC CONSTRUCTO UL Batani SRL pe anul I 20fB
Secretarul
iliului local prezitxd, avizul de le galitate
.

Se da cuvintu pentru discuJii-

Ne avdnd lud de cuvinte se trece la vot preqedintele gedintei solicita votul
Consiliul vo
cu unanimitate adicd, cu 13 voturi pentru, gi s-a adoptat Hotdrflrea
19 I 22 mar
privind aprobarea contului de executie al SC CONSTRUCTORUL
Batani SRL pe anu I 2018
.

+,revocarea
SC Constructorul
D-ul Simon A
pnvlnd fgvooafea
Constructorul Ba
Se

dI

cuv

HCL nr. l3l20l9 privind actaalizarea actului constitutive

al

tani SRL
primarul comunei dd la citire expunerea de motive gi proiect de hot6r6re
nr. 1312019 privind actualizarea actului constitutive al SC

SRL
pentru

d-na

secretar Olah

susfinere a proiectului de hotdrdre privind revocarea

Veronka

pentru prezentarea raportului de

HCL nr. 1312019 privind actualizarea

actului constitutive I SC Constructorul Batani SRL

Se dd cuvdn
comisiei de speciali

privind actuali
Se di cuvdn
de legalitate

asupra

actuahzarea actulu
Secretarul
Se da cuvint
Ne avdnd lu

22 martie

I

pentru pregedintele comisiei de specilitate pentru prezentarea avizului
asupra proiectului de hotbrdre privind revocarea HCL nr. t3t2019
actului constitutive al SC Constructorul Batani SRL
pentru d-na Olah Veronka secretarul UAT Bdlani pentru prezentarea avizului
iectului de hotdrdre privind revocarea HCL nr. l3l20l9 privind
constitutive al SC Constructorul Batani SRL
nsiliului local prezintd avrzul de legalitate .
I pentru discufiide cuvinte se trece la vot pregedintele gedinJei solicita votul
cu unanimitate adicd cu 13 voturi pentru, gi s-a adoptat

Hotdrirea nr,20 I
vind revocarea HCL nr. 1312019 privind actualizarea actului
orul Batani SRL
Statutuluii SC Constructorul Batani SRL

2019

constitutive al SC
5. modifica
D-ul Simon
dras primarul comunei dd la citire expunerea de motive
privind modificarea tatutuluii SC Constructorul Batani SRL
Se dd cuvdntu pentru

de suslinere a
Batani SRL
Se db cuv
comisiei de specia
Constructorul Bata

lui

d-ul

viceprimar Konsza Andras

Emil

gi proiect de hotdr[re

pentru prezentarea rapoftului

de hotdrdre privind modificarea Statutuluii SC Constructorul

I pentru pregedintele

comisiei de specilitate pentru prezentarea avizului
asupra proiectului de hotdrdre privind modificarea Statutuluii SC

Se dd cuvdntu pentru d-na Olah Veronka secretarul

de legalitate asupra

Batani

SRL

Sec

Se dd cuvint
Ne avdnd I

Consiliul
22 martie 2019
Se trece la di

UAT B[Jani pentru prezentarea avizului
iectului de hotdrbre privind modificarea Statutuluii SC Constructorul
rul consiliului local prezintd, avizul de legalitate .
pentru discufiide cuvinte se trece la vot pregedintele qedintei solicita votul
cu unanimitate adicd cu 13 voturi pentru, gi s-a adoptat Hot[rArea nr. 21 /

d

modifi carea Statutuluii SC Constructorul Batani SRL

area ultimului punct de la ordinea de zi aprobat
6.Diverse -p
tarea rapoartelor de activitate pe anul precedent respectiv pe anul
2018 precum si r rtul privind starea economica si sociala a comunei de catre dl. primar
pentru anul 2018 (
63 alin.3 lit.a din Legea nr.21512001).
D-na secreta prezinta pentru presedintele sedintei ca in total a fost depuse si
prezentate 3 ra
din partea cele trei comisii de specialitate si de 8 consilieri locali in
sedinta anterioara di luna Februarte 2019 iar pentru sedinta din azi 5 rapoarte de catre
urmatorii consilieri . Bocskor Ana Susana , ola-Mate Istvan, Dimeny zoltan, Nagy Gabor si
Konsza Andras Em I . Dl Konsza Andras Emil a depus raporlul si in calitatea sa de
viceprimar . D-na
rctara multumeste ca fiecare consilieri a depus raportul de activitate
pentru anul 2018.
Totodata
fost depus raportul d-lui primar privind starea economica si sociala a
comunel pentru anu 2018 (art. 63 alin.3 lit.a din Legeanr.27512001).
Dl Ola Mate van -presedintele sedintei da cuvantul pe rand pentru cele 5 consilieri
Locali pentru prezen
rapoaftelor de activitate pe anul precedent si pentru dl. viceprimar si
dl primar pentru
atearea rapoartelor .
Dupa prezen :a rapoarlelor de catre d-nii consilieri , viceprimar si primar se trece la
discutarea problemel diverse.

fi

Intre
-Dl consilier
luate deoarece

e

Atilla

pune intrebarea pentru dl. primar ca ,, ce masuri pot
ii au inceput sa iese la pasunat si pasuneaza pe proprietatile
semanate cu creale in toamna sip e parcele de lucerna si fac multe
Csaba

<

locuitorilor pe table
pagube

diverse

?

Dl primar in raspunsul sau exprima ca chiar din astazi au fost trimise pentru fiecare
proprietary de ovi
si bovine instiintari prin care a fost adusa la cunostinta ca pasunatul
este interzis in afa sezonului de pasunat si ca pasunatul este interzis pe proprietatilor
cetatenilor fara
I proprietarului. Fiecare proprietar poate sa adreseze la forurile
competente pentru

lburarea posesiei.

-Dl consilier Nagy Gabor pune intrebarea

catre dl. primar ce va fr in localitatea
Batanii Mici si Bodv i cupaza de noapte in urma decesul paznicului?
Dl primar in
nsul sau exprima ca pana la aprobarea bugetului nu poate sad ea un
raspuns dar promite
va fi rezolvat prin paznicul din localitatea Herculian deja este extins
itinariul paznicului
Herculian cu localitatile Batanii Mici si Bodvaj , si daca permite
bugetul postul va fi
Ia concurs.
Ne avdnd alt probleme la ordinea de zi gedinla se declard. inchis6la orele 14.00.

Balani

PRE$ED

OLA-

,22martie 2019.
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