
ROMANIA
JUDETUL COVASNA
COMUNA BATANI
CONSILIUL LOCAL
NR. 3964 t2020

PROCES VERBAL

Incheiat azi 16 noiembrie 2020, cu ocaziaJinerii gedintei extraordinard a
luna NOIEMBRIE 2020,

$edinta a fost convocatd prin Dispoziliapimarului nr, 227 din 13 noiem
bazaprevederilor art.733 arin(2) lit. a), art. r34 alin. (1) lit. a), din o.U.G. nr.5712
administrativ, de dl primar Simon Andriis, iar invitalia privind punctele de la ordi
adusd la cunogtinfa locuitorilor comunei, prin ahqare in vitreinlele magazinelor de
punctele de colectare a laptelui in localitdliile Ba{anii Mari, BdJanii Mici, Ozunca
Aita Seacd iar in regedinla comunei in localitatea Balanii Mari a iost afiqata gi pe

La apelul nominal fdcut de secretarul general al comunei B6tani, ol6h v;
12 consilier pentru care a fost validat mandatur Ei a depus jurdmdntul sunt
Konsza Andras Emil, szisz Endre, Balo Ervin, Dim6ny zolt6n, 016 Mat6
tsocskor Ana-Susana, Szak6cs zolt6n, Gecse Levente, Keresztes Istvan. K
Lingurar Samuil.

Este present dl. Ordcig B6la, consilier supleant al cdror mandate a fost vali
din 5 noiembrie 2020 de cdtre Judecdtoria Sfantu Gheorghe in dosarul nr. 41431305

rn afara consilierilor participd de drept Simon Andr6s - primarul com
secretarul general al comunei Bd{ani

S-a constatat cd gedinJa este legal constituit conform prevederilor art. 13
Ordonanla de Urgenld a Guvernuluim.57l20l9 privind Codul Administrativ.

Doamna secretar general solicit propunere pentru preqedinte de gedinf6
bine s[ fie ales un consilier local cate a mai indeplinit aceastd funclie pentru
gedinfei

Dl consilier szasz Endre propune pe dl consilier Balo Ervin
Se solicit votul consiliul local voteazd" cu 72 voturi pentru gi s-a adoptat

2020 privind alegerea preqedintelui de gedin!6 pe o perioadd de 3 luni

D-ul consilier Balo Ervin ales in gedinJa extraordinard din luna NOIEMB
aft.123 aliniatul Q) din Ordonanfa de Urgenld a Guvernuluinr.5712019 privind Codr
salutd pe cei prezen[i, deschide gedinta extraordinard din luna NOIEMBRIE 202
pentru d-na secretar genetal,

D-na secretar general al unitdlii administrativ teritorial in conformitate cu
aliniatul (15) din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ dd cuvdntul pe
observaJii sau contestalii asupra proceseului verbal intocmit in qedinfa anterioard gedir
din luna SDEPTEMBRIE 2020.

Ne avdnd se trece la vot qi s-a aprobat procesul verbal de qedinfd din lur
2_020 cu 12 voturi pentru, frrd voturi de ab{ineri sau impotriva conform art nr. 138
OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ.

S-a constatat cd gedinla este legal constituit conform prevederilor art. B7
Ordonanla de Urgenld a Guvernuluinr. 5712019 privind Codul Administrativ.
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In continuare d-ul preqedinte de ;edinta Balo Ervin
votul pentru aprobarea ordinii de zi a gedinlei extraordinard
urmeazd,:

dd citire proiectul ordi
din luna NOIEMBzuE

Ordini de zi propus

-Depunerea jurdmdntuiui de cdtre supleantul Ordog
Incheierea Judecdtoriei Sfantu Gheorghe din data
conform art.116 alin (7) din OUG nr.5712019
-Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local conformprevederile art. 1

m.57120219
-Alegerea viceprimarului conform art.152 alin (2) din OUG nr, 5712019 coroborat cu
(7) din OUG 19012020

Pregedintele gedinlei solicitd votul pentru aprobarea ordinii de zi propus de p
consiliul voteazd: cu 12 voturi ,,pentru,, qi a fost aprobat ordinea de zi pentru gedinla
luna NoIEMBzuE 2020 pe baza art. r35 uritriut,tl (7) din ouc nr. 57/201
Administrativ dupd cum ufineaza:

-Alegerea pregedintelui de gedinfd

-Depunerea jurdmdntului de cdtre supleantul ordog Bela pentru care a
Incheierea Judecdtoriei Sfantu Gheorghe din data de 5 noiembrie in
conform art.116 alin(7) din OUG rtr.57l20l9
-Organizatea comisiilor de speci alitate ale consiliului local conform prevederile art. 1

m.57120219
-Alegerea viceprimarului conform art. I52 alin (2) din OUG nr. 5712019 coroborat cu
(7) din oUG 19012020

Se trece la dezbaterea primului punct de la ordin ea de zi aprobatd

Bela pentrr care a
de 5 noiembrie in

1, -Depunerea jurdmdntului de cdtre supleantul Ordog Bdla pentru care a fost
prin Incheierea Judecdtoriei Sfantu Gheorghe din data de 5 noiembrie in dosarul 1
conform art.116 alin (7) din OUG nr.5712019

In conformitate cu prevederile art.ll6 alin.(7) din Codul administrativ. cu modificdri
ulterioare, consilierii supleanli ale c6ror mandate au fost validate depun j
atl.IIl din Codul administrativ. Consilierii care refuzd, sd depund jurdmdntul
demisionali de drept iar consilierii absenli vor depune jurdmAntul la gedin{a

Consiliul local este legal constituit dacd numdrul consilierilor locali care au
este mai mare dec6t primul numdr natural strict mai mare decdt iumdtate din nu
consiliului local stabilit prin Ordinul Prefectului nr.270114.07.2020 care fpt s-a const
Prefectului nt.253 din26,10,2020 prin care a fost consemnat faptul necesitdlii validd
de consilier local supleant ales pe lista UDMR , care mandate a fost validat prin Inchr
Sfdntu Gheorghe prin Incheierea pronunlatd in qedinla din 5 noiembrie 2020 si a
Primdria Balani sub nr. 3 895 din 1 1 noiembrie 2020.

Avdnd in vedere cd in termenul de 3 zile dupd comunicare nu a fost atacat a
Se depune jurdmdntul de cdtre Dl consilier Ordog nZla in sedinfa de azi.

In continuare pre;edintele qedinfei invite pe
special amnajat avdnd pregdtit Constitu{ia, Biblia

dl consilier Ordog Bdla sd vind
pentru a depune jurdmdntul de

inregistrat

fost vali
dosarul

fost vali
dosarul nr 414313

rfr

mandatul
4143130st2

din OUG

-u*l ao-u
rdinard

privind

mandatul

din OUG

unic alin

alidat ma
4t43t30st2

qi compl
'menf.ionat

membril
prin Ordi

unui mand

Judecdtor

t',

i-

q

..1



"Jur sd respect Constitulia si legile ldrii si sdfac, cu bund-credinld, tot ceea

si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Bdyani, Asa sd tmi ajute

Jurdmdntul se depune dupd urmdtoarea procedurd;

Preqedintele de qedin!6 invitdpe dl consilier local declarat ales. a c6ror

sd depund jurdmdntul, potrivit art. lr7 alin. (1) din o.U.G. rv. 5712019, qi sd

exemplare jurdmdntul.

Dl consilier Ordog B6la s-a prezentat,infa\amesei special amenajatd sd de

consilierul ordog Bdla a pus mdna stdngd atat pe constitu{ie, cdt gi, pe B

cuvdntul ,jur,,l,, eskiiszom,, dupd citireatextului jurdmfntului Ei a semnatju

in doud. exemplare.din care un exemplar a fost inmdnat pentru consilierul 0
exemplar se ataqeazd ldngd prezentul proces verbal.

Sa constatat cd jurdmdntul a fost depus de toli cei 13 consilieri validali

Se trece la discutarea urmdtorului punct de ra ordin ea de zi aprobat,

2. Constituirea comisiilor de specialitate pe principiile domenii de activi
D-ul Simon Andr6s primarul comunei dd citire proiectul de hot6r6re priv

organizarea comisiilor de specialitatelanivelul consiliului local B6lani, gi a
arLr36 alin (8) litera,,a,, din din oUG m.5712019 privind codul Administrativ.

Se dd cuvdntul pentru d-na olah veronka secretarul general uAT, pentru
de specialitate a compaftimentului de resort din cadrul upututrlr'ti de speciatitate al pri
asupra proiectului de hotdrAre conform art,l36 alin (g) litera ,,b,, din din oUG nr.
Codul Administrativ.

Pebazaart.136 alin (9) din din OUG
pentru d-na O16h Veronka secretarul seneral
indeplinite condiliile prevdzutela alin(8] al art.

Se dd cuvdntul pentru disculii-

nr. 57 12019 privind Codul Administrat
al UAT BdJani pentru prezentarca fl,
136 din OUG nr. 5112019 privind C

Neavdnd ludri de cuvinte se trece la vot, preqedintele gedinlei solicit6 votul .

consiliul voteazd cu unanimitate, adicd cu 13 voturi pentru, ftr6 voturi

Se trece la discutarea urmitorul punct de la ordinea de zi aprobatd, :

Dl primar prezintd, cd pe baza consultdrilor frcute cu grupurile de consilier
propunere pentru ocuparea funcliei de viceprimar din parteagrupului UDMR gi consi
Partida romilor PRo EURoPA fiind singur coraborcazd cu grupul UDMR, iar grupul
pafteaEMNP-PPMT nu a frcut propunere .

Astfel fiind dl primar propune din partea grupului UDMR pe domnul Konsza
candidat pentru funcfiei de viceprimar.

Domnul Konsza Andras Emil acceptd candidatura, pe
, secretul general al comunei Batani prezintd, procedura de
mandatul Consiliului local Batani 2020-2024 .

Este pregdtit cabinul de vot , urna qi se incepe votul

parcurs sunt pregdtite
vot pentru alegerea

impotrivd, s-a adoptat Hotirirea nr. 49 din 16 noiembrie 202d privind organi
domenii de specialitate aIe Consiliului Local Bdlani

Domnii consilieri la rdnd trec la pregedintele ;edinfei primeste buletinul de
de vot exprimd votul gi introduce buletinul de vot in urna pt.gatit" pentru vot.

Dupd exprimarea voturilor, secretarul general prezintd,cd viceprimarul se al
absoluta qi deschide urna gi il roagd pe dl presedinte Balo Ervin s6 citeascd obtiui depefi
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rezultatul voturilor, din cele 13 voturi exprimate sunt 1 1 voturi valabil exprimate ;i
cele 11 voturile valabil exprimate 11 voturi sunt pentru alegerea dl. Konsza Andras
viceprimar, . Fiind indeplinit cerinfele legale pentru alegere-aviceprimarului adicd
este ales ca viceprimar al comunei Bdfani pe mandatul intre 2020-2024 iln pe
Andras Emil .

constatdnd cd din cei 13 voturi exprimate secret dl Konsza Andras Emil a
cu majoritate absolutd a fost ales ca viceprimar al comunei Batani pe perioada mand
local .

Viceprimarul ales in persoana dl Konsza Andras Emil
local , jurdnd atdtpe Constitutia Romaniei cat qi pe Biblia .

depune jurdmdntul

D-ul Simon Andras primarul comunei da la citire proiect de hotdrdre impre
de aprobare privitoare la alegerea viceprimarului

Se da cuvantul pentru d-na secret aru olahveronka pentru prezentarea
specialitate a proiectului de hotarare privind alegerea viceprimarulul

Se dd cuvdntul pentru d-na Olah Veronka secretarul UAT Bdlani pentru
de legalitate asupra proiectului de hotarare privind alegerea viceprimarutui gi s-a
nr. SO t t0 norcmnrlm privitoare laalegercaviceprimarutui in persoana dl.
Emil

Domnul Konsza Andras Emil viceprimarul ales , pe mandatul Consiliului I
sau , mullumeqte pentru increderea acod,atd" din partea consilierilor locali, asig
cd'vaface tot posibilul aga cum a ficut gi in cele doi ani din madatul trecut pentru b
locuitorii acestuia .

Dl presedinte de sedinta in cuvdntul sdu ureazdmult succes gi felicitd pe
Emil investit in functia de viceprimar gi totodatd ureazdmultd sdnatate gi succes

Neavdnd alte probleme inscrisd la ordinea de zi, qedin{a se declar6 inchisd la

Batani, 16 noiembrie 2020

PRE$EDINTE DE $ED
BALO ERVIN

t'

Intocmit
Contrasemneazd-

OV/OV
-2 exp,

v-
nule,
functi

abso

d-lui K

it 1l voturi
ului consili

fata consili

ui de

tarea avizul
Hota
Andras

ih itr+
consiliul I
e comrirtei

Kondza And
ivitate

I 3,10.


