
ROMANIA.
JUDETUL COVASNA
COMLINA BATANI
CQNSILruL LOCAL
NR. 2666 I 2020

incheiat azi 3l IULfF 2020 , cu ocazia linerii $edintei ordinard a
IULIE 2O2O

$edinta a foqt convocatd prin dispozitia primarului nr, 129 din 17 IULIE
bazaprevederilor art, I33 alin (2), art. 134 alin. (l) lit. a), din O.U.G. nr.57l2Q1
administrative ,de dl primar Simon Andras , iar invitalia privind ordinea de zi p
cunogtinJa locuitorilor cornunei prin afigare in vitreinlele magazinelor de alimenta{ie
colectare a laptelui in localitdliile BaJanii Mari , BdJanii Mici , Ozunca Bdi , Herculian
in regedinfa comunei in localitatea BaJanii Mari a fost afigta gi pe panoul de anunfi .

La apelul nominal facut de secretarul general an comunei B6{ani, Olah Veron
consilier din care este format consiliul local sunt prezenti 12 consilierii qi anume; Ola
Ervin , Gecse Csaba-Atilla ,Gecse Levente , Ordog Ilela, Olah Csaba , Nagy Ga
Szakacs Zoltftn, Komporaly Levente si Dimeny Zoltan ,

Lipseste d-na Bocskor Ana.-Susana ,

In afara consilierilor se participa de drept Simon Andras - primarul comunei
secretarar general al comunei Bdtani si Konsza Andras Emil viceprimarul

Ca invitat prezent d-na Yinczi Rozalia consilier- contabil din aparatul.
primarulu i comuneiBdlani

S-a constatat cd gedinJa este legal constituite conform prevederilor art. 137
Ordonanta de Urgenta a Guvernuluinr.5712019 privind Codul Administrativ .

D-na consilier GECSE CSABA ATILLA ales in gedinta din luna llr/.A[ 2020
aliniatul (l) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 5712019 privind Codul Admini
cei prezenJi, deschide gedinta ordinard din luna IULIE 2020 qi dd cuvantul pentru d-na

D-na secretar general al unitatii administrative l.eritoriala in conformitate cu
aliniatul (15) din OUG nr. 57l2AI9 privind Codul Administrativ se dd cuv[ntul
observalii sau'contestatii ,asupra proceseului verbal intocmit in qedin{a anterioard
II-INIE 2Q20.

ne avdnd se trece la vot gi s-a aprobat procesul verbal
voturi pentru frr[ voturi de ablineri sau impotriva conform
5712019 privind Codul Administrativ .

de gedinld din luna IUN
art. nr. 138 aliniatul (1

S-a constatat cd gedinta este legal constituite conform prevederilor art. 137
Ordonanta de Urgenta a Guvernuluinr.5T/2019 privind Codul Administrativ .

In continuare d-ul pregedinte de gedinta GECSE CSABA ATILLA da I

ordinii de zi qi solicitd votul pentru aprobarea ordinii de zi a gedinfei ordinard din I

dupd cum vrmeazd
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-Proiect de 'hotflr6re privind aprobarea volumului de rnasd lemnoasd care urmeazb
valorifica din fondul forestier partida 458, propriertate publicd" a comunei Batani
valorificare a masei lemnoase precum gi a prelul de referinta

-Proiect de hot[rflre aprobarea cump.drdrii imobiluLlui teren cu construcJie
localitdtii B[tanii Mafi nr. 47 7,

-Proiect de hotlrAre privind
incheiat intre comuna iiAlani,
Vdrghig gi Inspectoratul pentru

aprobarea, proiectului Actului adifional nr. I la Aco
judelul Covasna, oragr.ll Baraolt, comunele Aita Mare,

gedinla ordinard
Codul Admin

Situafii de UrgenJS "Mihai Yiteazul" al judelului

-Proiect de hotdrflre privind acordarea unor facilitd[i la plata impozitului anual pe
lunare pe cl6diri, anul2020 pentru. activitdtile intrerupte pe perioada stdrii de urgenld

Pregedintele gedintei solicitd votul pentru aprobarea ordinii de
voteazd,: cu 12 voturi ,,pentru,, si a fost aprobat ordinea de zi pentru
2020 pe baza art. 135 aliniatul (7) din OUG nr. 5712019 privind

zi propus de

-Proiect de hotlr6re privind
incheiat intre comuna Bdfani,
VArghig gi Inspectoratul pentru

l,Proiect de hotdrffre privind aprobarea volumului de
exploata si valorifica din fondUl forestier partida 468, proprietate
de valorificare a rnasei lemnoase precum $i a pretul de referinta

urTneaza:
-Proiect de hotflrdre privind aprobarea volumului de masd lemnoasd care urmeazd
valorifica din fondul forestier partida 468, propriertate publicd a comunei Batani
valorificare a masei lemnoase precum gi a preJul de referinta

-Proiect de hotirffre aprobarea cumpdrdrii imobilului teren cu constructie
localitalii Bdlanii Mafi nr. 47 7

aprobarea proiectului Actului adilional nr. I la Aco
judeful Covasna, oragul Baraolt, comunele Aita Mare,
Situalii de Urgenfd "Mihai Yiteazul" al judelului

-Froiect de hotlrflre privind acordarea unor facilitFgi la plata impozitului anual pe
lunare pe clddiri, anul202Q pentru activitdtile intrerupte pe perioada stdrii de urgenld

Cu o intdrziere de 19 rninute sosegte d-na consier Bocskor Ana-Susana,

Se trece la dezbaterea primului punct de la ordinea de zi aprobata

masd lemnoasd
publicd a comunei

D-ul Simon Andras primarul comunei dd la citire proiectul de hotdrdre p
volumului de masd lemnoasd care urTneazd, a se exploata si valorifica din fondul forer
proprietate publicd a comunei Batani, a modului de valorificare a masei lemnoase
referinta gi a referatului prevdzutlaart.l36 alin (8) litera ,,a,, din din OUG nr.57120
Administrativ

Se da cuvantul pentru prezentarea raportul de specialitate a compartimentu
cadrul aparatului de specialitate a primarului intocmit asupra proiectului de hotdrdre
alin (8) litera ,,b,, din din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ.

Se dd cuvintul pentru pregedintii Comisilor de speciliatate in domeniul agri
economico frnanciarc, administrarea domeniului public si privatal comunei, a Com
pentru amenajarca teritoriului , urbanism, proteotia rnediului , turism , juridic6 gi de
comisiei de specialitate pentru activitati social culturale , culte, munca si protectia soc , invatama
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sanatate si familie,protectie copii, tineret si sport pentru a fi prezentat avizul
proieotului do hotdrdre conform art. 136 alin (8) litera ,,c,,, din din OUG
Administrativ.

Pe baza aft, 136 alin,(9) din din'OI-IG m. 5712019 privind Codul Ad
cuvdntul pentru,d-na Qla[ Veron]ka seeretarul general , UAT Bdlani pentru

fost indeplinite conditiile prevazute la:,alin.(8) al art, 136 din OUG nr. 571201

Administrativ

Se dd cuvintul pentru discuJii-
Ne avdnd lu[ri de cuvinte r;e trece la vot pregedintele gedintei solicita votul

Consiliul voteaz:E, cu unanimitate adicd cu X.3 voturi pentru, gi s-a adopte
36 I g!,V.202"0 privind aprobarea volumului de masd lemnoasd cire urmeaz6,
valorifica din fondul forestier partida 468, propriertate publicd a comunei Batani
valorificare a masei lemnoase precum gi a pretul de referinta

Se trece la discutarea utmdtorul punct de la ordinea de zi aprobat

2. Proiectul de Hotarare aprobarea cumpdrbrii imclbilului teren cu construcfie
localitdlii Bd{anii Mari nr.477

D-ul Simon Andras primarul comunei dd la citire proiectul de hotdrdre aprobarea cu
teren cu construcJie situat in intravilanul localitd{ii Bdtanii Mari nr. 477 , paept c
prevdzut la art. 135 alin (8) litera,,q, din din OUG nr, 5712019 privind Codul Administrativ

Se da cuvantul pentru d-ul Konsza Andras Emil viceprimarul pentru
specialitate a compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a pri
asupra proiectului de hotdrdre conform art. 136 alin (8) litera ,,b,, din din OUG nr.
Codul Administrativ.

Se dd cuvintul pentru pregedintii Comisiilor.de speciliatate pentru ag
economico finanoiare, administrarea domeniului public si privatal comunei, gi
teritoriului , urbanism, protectia mediului , turism , juridic si de disciplina pentru a fi
consultativ intocmit de asupra proiectului de hotdrdre conform art. 136 alin (8) litera
nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ.

Pe baza art. 136 alin (9) din din OUG nr. 5712019 privind Codul Ad
cuvdntul pentru d-na Olah Veronka secretarul UAT Bdlani pentru prezentarca fa
indeplinite conditiile prevazute la alin.(8) al art.136 din OUG nr. 5712019 privind Codu

Se dd cuvdntul pentru discufii-
Ne avdnd lu6ri de cuvinte se trece la vot pregedintele gedinJei solicita votul

Consiliul voteazd cu unanimitate adicd cu 13 voturi pentru, gi s-a adoptat I{g
34,07.2020 privind aprobarea cumpdrdrii imobilului teren cu construcfie situat in intrtr
Bd{anii Marinr.477
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Se trece la.discuta-rea urrndLtorul punct de la ordine a de zi aprobatd

3,Proiectul de hotarare aprobarea proiectului ActuLlui adijional nr. 1 la Acordul
intre comuna BdJani, judetul Covasna, oragul Baraolt, comunele Aita Mare, Belin,
lnspectoratul pentru Situalii de Urgenf['?Mihai Viteazul" al judefului Covasna

D-ul Simon Andras primarul corrtunei da la citire proiectul de hotdrdre aprobarea
adilional nr. 1 la Acordul de asociere incheiat intre comuna Bdlani, judeful c
comunele Aita Mare, Belin, Ilrddu!, Vdrghig qi Inspectoratul pentru Situafii de
Viteazul" al judefului Covasna , gi a referatului prevazut la art. 136 alin (8) litera ,,a,, din d
privind Codul Administrativ

Se dd cuvdntul prezentarea raportului de specialitate al compartimentului de
aparatului de specialitate a primarului intocmit asupra proiectului de hotdrdre conform
litera,,b,, din din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ.

Se dd cuvintul pentru pregedintele comisiei de speciliatate pentru amenaj
urbanism, protectia,mediului , turism , juridic si de disoiplina pentru aftprezentat avi
asupra proiectului de hotdrdre cbnform art, 136 alin (8) litera ,,c,, din din OUG nr.
Codul Administrativ.

Pe baza art. 136 alin (9) din din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrati
pentru d-na Olah Veronka secretarul general UAT Bdtani
indeplinite condiliile prevdzute la alin.(8) al art.136 din OUG

Se dd cuvintul pentru discutii- -

Ne avdnd lu[ri de cuvinte se trece la vot pregedintele gedin{ei solicita votul
Consiliul voteazd cu unanimitate adicd cu 13 votl.rri pentru, gi s-a adoptat
aprobarea proiectului Actului adilional nr. 1 la Acordul de asociere
judelul Covasna, oragul Baraolt, comunele Aita Mare, Belin, Brddu!,
Situalii de Urgenfd "Mihai Yiteazul" al judefului Covasna

Se trece la discutarea urmdtorului punct de la ordinea de zi aprobatd

4,Proiectul de hotarare privind acordarea unor facilitF.dilaplata impozitului anual
lunare pe clddiri, anul2020 pentru activitAtile intrerupte pe perloada starii de urgenfd

D-ul Simon Andras primarul comunei dd la citire proiectul de hotdr6re privind acord
laplata impozitului anual pe cl[diri sau taxei lunare pe cl6diri, anul2020 pentru activi
perioada stdfii de urgenJd gi a referatului prev5zut Ia aft.136 alin (8) lTtera ,,a,, din din OUG
Codul Administrativ

Se dd cuvdntul pentru d-na Olah Veronka pentru prezentarea raportului
compartimentului de resort din eadrul apalatului de specialitate aprimarului intocmit
de hotdrdre conform art.136 alin (8) litera,,b,, din din OUG nr. 5712019 privind Codul

Se di cuvdntul pentru pregedintiile cele trei Comisiei de speciliatate pentru a fi
intocmit de cele trei comisii asupra proiectului de hotdrdre conform art. 736 alin (8) I
OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ.
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Pebaza art. 136 alin (9) din din OUG

pentru d-na Olah Veron(a secretarul general

indeplinite condiliile prevdzute la alin,(8) al Vrt.

nr. 5712019 privind Codul Administrat

UAT Bdfani pentru prezentarea

136 din OUG nr. 5712019 privind C

toomit-contt asemneazd -secretar

Seddcuvirr1u.lpe''ntrudiscrr1ii=....:..
Ne avdnd ludri de cuvinte sc.trece la vot pregedintele gedinfei solicita votul

privind acqrdarea unor ,facilitdti. la plata irnpozitului anual pe clddiri sau taxei
2020 pentru activila[ile intrerupte pe perioada stdrii de urgenfd

Consiliul voteazb cu unanimitate adicd cu'.13 votrrri pentru, Ei s.a adoptat

Ne avdnd alte probleme inscrisd la ordinea de zi gedinfa se declard

Ilatani ,3[iulie 2020
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