
ROMANIA
JUDETUL COVASNA
COMLINA BATANI
CONSILIUL LOCAL
NR. 4052 t2020

PROCES VERBAL

Incheiat azi 23 noiembrie 2020, cu ocaziaJinerii qedintei extraordinard a
luna NOIEMBRIE 2020,

$edinta a fost convocatd prin Dispo zi[ia pnmarului nr, 231 din lg
pebazaprevederilor art. r33 alin(2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), din o.u,G. nr
codul administrativ, de dl primar Simon Andr6s, iar invitaliu piiuirrd punctele
propusd a fost adusd la cunogtinla locuitorilor comunei, prin afigare in vitreinlel
alimentalie gi in punctele de colectare a laptelui in localitdliile Balanii Mari,
Bdi, Herculian 9i Aita Seacd iar in regedinp comunei in localitatea Balanii Mari a
panoul de anun!.

La apelul nominal ftcut de secretarul general al comunei B6{ani, Oi6h Ve
13 consilier din care este aicdtuit consiliul local sunt prezenfi tofi qi anume
szdsz Endre, Balo Ervin, Dimdny zolt6n, ola M6t6 rstv6n, Nugy G6bor,
Szak6cs zoltdn, Gecse Levente, Keresztes Istvan, Komporrily L-evente, ordog
Samuil.

In afara consilierilor participd de drept Simon Andriis - primarul comune
secretarul general al comunei Bd{ani

S-a constatat cd gedinJa este legal constituit conform prevederilor arL l37
Ordonanla de Urgenld a Guvernuluinr.5712019 privind Codul Administrativ.

D-ul consilier Balo Ervin ales in qedin{a extraordinard din r6 NOIEMRRI

?!,?3 aliniatul0) gii or.dglu"l1.de Urgenld a Guvernul*nr.5712019 privind crSwrrlcr c. \ruvgrllulul IrI,J l/zvIy prIvl
salutd pe cei prezenli, deschid e gedinta extraordinar d din 23 NOIEMBRIE 2 |

d-na secretar general,
D-na secretar general al unitilii administrativ teritorial in conformitate cu

aliniatul (15) din OUG rr. 5712019 privind Codul Administrativ dd cuvdntul
observalii sau contestalii asupra proceseului verbal intocmit in gedinJa
extraordinard din 16 NOIEMBzuE 2020.

Ne avdnd ludri de cuvinte sau observalii se trece la vot qi s-a aprobat pr
qedinld din 16 noi 2020 cu 13 voturi pentru, fbrd voturi de ablineri rau impotriva co
aliniatul (15) din ouc m. 5712019 privind codul Administrativ.

S-a constatat cd gedin{a este legal constituit conform prevederilor art. 137
Ordonanfa de Urgenfd a Guvernuluinr.5712019 privind Codul Administrativ.

In continuare d-ul pregedinte de gedinta Balo Ervin dd citire proiectul ordini
votul pentru aprobarea ordinii de zi a gedintei extraordinar d din 23 NOtpMgRlg
utmeazd:

Ordini de zi propus

- aprobarcarectificdrii bugetului local pe total gi pe sec{iuni
- ap local al comunei Bdfani la datade 30
- ap _,,Zond, edilitara Stalie de epurare,, qiUrb zin Apd,,
- aprobarea volumului de masd lemnoasd care urmeazd, a se exploata si valorifica din
forestier partida 535 qi 570 , proprietate publicd a comunei Batani . a modrrhri de wa ifieqrc o
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- aprobarea rectificdrii bugetului local pe total gi pe secfiuni
- aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei
- aprobarea Planului Urbanistic Zonal (pUZ) -,,Zondedilitard
Urbanistic Zonal (PUZ) - ,,Zondedilitard BazinApd,,

Pregedintele gedinlei solicit[ votul
comunei, consiliul voteazd,: cu 13 voturi

pentru aprobarea ordinii de zi
,,penttu,, gi a fost aprobat ordinea de

extraordinarddin23 NOIEMBRIE 2020 pebazaart. 135 aliniatul (7) din OUG nr
Codul Administrativ dupd cum urmeaza :

Bdlani la data de 30
Stalie de epurare" qi

- aprobarea volumului de masd lemnoasd care urmeazd a se exploata si valorifica
forestier partida 535 qi 570 , proprietate publicd a comunei Batani , a modului de v
masei lemnoase precum gi a pretul de referinta

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

1, - aprobarea rectificirii bugetului local pe total gi pe sec{iuni

D-ul Simon Andr6s primarul comunei dd citire proiectul de hotdrare privi
rectificdrii bugetului local pe total gi pe secliuni, qi a reieratului de aprobare previ
(8) litera,,a,, din din oUG nr, 57/2019 privind codul Administrativ.

Se dd cuvdntul pentru d-na vinczi Rozalia -consilier contabil , pentru
de specialitate a compartimentului de resort din cadrul aparatului de speciali
intocmit asupra proiectului de hotdrdre conform art.l36 alin (g) litera ,,b,,ai1 ain
privind Codul Administrativ.

Se dd cuvdntul pe rdnd pentru presedinfii comisiilor de specialitate
dezvoltare economico-sociale, buget finante, administrarea domeniului public si
agriculturd urbanism, gospoddrirea comunald, proteclia mediului , servicii gi cont
specialitate pentru administralie publicd, juridicd, apdtarca ordinii qi liniqtii
drepturile cetdlenilor gi pentru Comisia de specialitate pentru invdfdm6nt, sdn[tate,
sociald, activitdli sportive gi de agrement

Pebazaart. 736 alin (9) din din OUG nr.
pentru d-na Oi6h Veronka secretarul general al
indeplinite condigiile prevdzute la alin.(g) al
Administrativ.

Se dd cuv6ntul pentru discutii-

5712019 privind Codul Adm
UAT BdJani pentru prezentarea fa

Neavbnd ludri de cuvinte se trece la vot, pregedintele qedinJei solicitd votul .

Consiliul voteazd cu unanimitate, adicd, cu 13 voturi pentru, fdrd voturi
impotrivd, s-a adoptat privind apro
bugetului local pe total qi pe secfiuni

Se trece la discutarea urmdtorului punct de la ordinea de zi aprobat,

2. aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Bltani la
2020

D-ul Simon Andr6s primarul comunei dd citire proiectul de hotdrAre privitoa
contului de executie al bugetului local al comunei Bdlaniladatade 30 sept 2^020 , gi
aprobare prevdzutla art.r36 alin (8) liteta ,,a,, din din ouc nr. 5712019 privind
Administrativ.
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agriculturd urbanism, gospoddrirea comunald, proteclia mediului , servicii qi con
specialitate pentru administralie publicd, juridicS, apdrarea ordinii gi linigtii
drepturile cetblenilor ;i pentru Comisia de specialitate pentru invdfamant, sdndtate,
sociala, activitali sporlive gi de agrement

Pebazaart. 136 alin (9) din din OUG nr.
pentru d-na O16h Veronka secretarul seneral al
indeplinite condiliile prevdzute la alin.(g) al
Administrativ.

Se dd cuvAntul pentru disculii-

5712019 privind Codul Administra
UAT Bd{ani pentru prezentarea

Neavdnd ludri de cuvinte se trece la vot, preqedintele qedinlei solicitd votul
consiliul voteazd, cu unanimitate, adicd,cu 13 voturi pentru, ftrd voturi de

impotrivd, s-a adoptat privind ap
executie al bugetului local al comunei Bdlani la d,atade 30 sept2020

se trece la discutarea urmdtorul punct de la ordin ea de ziaprobatd, :

3. aprobarea Planului urbanistic zonal (puz) -,,zonil edilitar[ Sta
,,Planul Urbanistic Zonal eAZ) - ,,Zond edilitari BazinApi,,

D-ul Simon Andr6s primarul comunei dd citire proiectul de hotdr6"re privi
Planului Urbanistic zonal (puz) -,,zond, edilitard Stafie de epurare,, si ,,pLnul
(PUZ) - ,,zond. edilitara Bazin Apd,,, qi a referatului de aprobare pr"uuutla art1
,,a,, din din OUG m.5712019 privind Codul Administrativ.

Se dd cuvAntul pentru d-nul Konsza Andras-Emil viceprimarul comunei ,raporlului de specialitate a compartimentului de resort din cadrul aparatului
primarului, intocmit asupra proiectului de hotdrdre conform artj36 din f8t tit.ro
nr. 57 12019 privind Codul Administrativ.

se dd cuvdntul pe rdnd pentru presedinlii comisiilor de specialitate pen
dezvoltare economico-sociale, buget tinante, administrarea domeniului public si
agriculturd urbanism, gospoddrirea comunald, proteclia mediului , servicii gi con
specialitate pentru administrafie publicd, juridicd, apdrarca ordinii gi liniqtii
drepturile cetdlenilor

Pebazaart.736 alin (9) din din OUG nr.
pentru d-na O16h Veronka secretarul general al
indeplinite condiliile prevdzute la alin.(g) al
Administrativ.

Se dd cuvAntul pentru discutii-

57/2019 privind Codul Administra
UAT Bdfani pentru prezentarea f,

art. 136 din OUG nr. 571201

art. 136 din OUG nr. 5712019

Neavdnd ludri de cuvinte se trece la vot, preqedintele gedinlei solicit[ votul
Consiliul voteazd cu unanimitate, adic1,cu 13 voturi pentru, fbrd voturi de

impotrivd, s-a adoptat privind aproba
urbanistic zonal (PUZ) -,,zondedilitar6 Stalie de epurare,,qi ,,planul Urb#stic
,,Zond. edilitarb. Bazin Apd,,

se trece la discutarea urmdtorul punct de la ordinea de zi aprobatd, :

4. aprobarea volumului de masl lemnoasi care urmeazd, a se exploata
fondul forestier partida 535 qi 570 , proprietate publicd a comunei Batani
valorificare a masei lemnoase precum gi a preful de referinta

D-ul Simon Andr6s primarul comunei dd citire proiectul de hotardre privi
volumului de masd lemnoasd care urmeazd, a se exploata si valorifica din fondul fo
;i 570 , proprietate publicd. a comunei Batani , a modului de valorificare a masei I
a prelul de referinta , qi a referatului de aprobare prevdzut la art.l 3 6 alin (8) litera
m. 57 12019 privind Codul Administrativ.

Se da cuvAntul pentru d-nul Konsza Andras
raportului de specialitate a compartimentului de

Emil vicepirmarul comunei ,
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primarului, intocmit asupra proiectului de hotdrdre conform afi.136 alin (g) litera
nr. 57 12019 privind Codul Administrativ.

Se dd cuvdntul pe rdnd pentru presedintii comisiilor de specialitate
dezvoltare economico-sociale, buget finante, administrarea domeniului public si
agriculturd urbanism, gospod[rirea comunald, proteclia mediului , serv^icii si
specialitate pentru administralie public[, juridic6, 

'apdrarea 
ordinii gi liniqtii

drepturile cetdlenilor ;i pentru uomisia de specialitate pentru invafdmdnt, sdnjtate,
sociald, activitdli sportive qi de agrement

5712019 privind Codul Admini
UAT Bdlani pentru prezentarea
ar1, 136 din OUG nr. 571201

Neavdnd ludri de cuvinte se trece la vot, pregedintele gedinlei solicitd votul .

consiliul voteazd. cu unanimitate, adicd cu 13 voturi pentru, fird voturi de a
impotrivd, s-a adoptat privind a
masd lemnoasd care urmeazd a se exploata si valorifica din fondul forestier partiaa
proprietate publicd a comunel tsatani , a modului de valorificare a masei lemnoase
pre{ul de referinta

Neavand alte probleme inscrisd la ordinea de zi, gedinla se declard inchisd

Batani, 23 noiembrie 2020

Pebazaart.136 alin (9) din din OUG nr.
pentru d-na Ol6h Veronka secretarul general al
indeplinite condifiile prevdzute ta alln.lS; at
Administrativ.

Se da cuv6ntul pentru disculii-
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