
ROMANIA
JUDETUL COVASNA
c,qMLrNA BATANI
CONSILIUL LOCAL
NR, 2148 I 2020

PROCES VERBAL

. incheiat azi 23ILTNIE 2020 , cu ocazia{inerii gedintei ordinard a consiliului
2420

$edinta a fost convocat[ prin dispoziJia primarului nr, 106 din 16 ILTNIE
baza prevederilor art. 733 alin (2), art. r34 alin. (l) lit. a), din o.U.G. nr. 57120
administrative ,de dl primar Simon Andras , iar invitalia privind ordinea de zi
cunoqtinta locuitorilor comunei prin afigare in vitreinlele magazinelor de alimentatie
co*lectare a laptelui in localitdliile Balanii Mari , Bdlanii Mici , OzuncaBdi , Herculi
irt'regedinfa comunei in localitateaBa[aniiMari a fost afigta gi pe panoul de anun{i .

La apelul nominal facut de secretarul general al comunei Bd{ani, olah veron
consilier din care este format consiliul local sunt prezenti 12 consilierii si anume; Ola
Ervin , Gecse csaba-Atilla ,Gecse Levente , ordog Bela, olah csaba , Nagy
Szakacs ZoltSn, Komporaly Levente si Dimeny Zoltan ,

Lipseste d-na Bocskor Ana-Susana ,

In afara consilierilor se participa de drept Simon Andras - primarul comunei
se.uoretarar general al comunei Bdfani si Konsza Andras Emil viceprimarul-, Ca invitat prezent d-na Vinczi Rozalia consilier- contabil din aparatul
primarului comunei Bdlani

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

D-na consilier GECSE CSABA ATILLA ales in gedinfa din luna l./rAI 202(
aliniatul (l) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 5712019 privind Codul Admin
cei prezenfi, deschide gedinta ordinard din luna ILINIE 2020 gi dd cuvantul pentru d-n

j.,b . P.T.t"9retar general al unitatii administrative teritoriala in conformitate cu p
aliniatul (15) din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ se dd cuvdntul r
observalii sau contestalii asupra proceseului verbal intocmit in gedinJa anterioard gedin
2020 .

ne avdnd se trece la vot 9i s-a aprobat procesul verbal
voturi pentru fbrd voturi de abJineri sau impotriva conform
5712019 privind Codul Administrativ .

de sedintd din luna
art. nr. 138 aliniatul (

S-a constatat cd gedinJa este legal constituite conform prevederilor art.
O-ldonanta de Urgenta a Guvernul ui nr. 57 1201 9 privind Codul Administrativ .

In continuare d-ul pre;edinte de gedinta GECSE csAB,A ATILLA
ordinii de zi gi solicitd votul pentru aprobarea ordinii de zi a gedin{ei ordinard
dupd cum urmeazd'.

Ordini de zi propus

-Proiect de hotlrffre privind aprobarea rectificdrii bugetului de venit gi cheltuieli al
arul2020
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-Pioiect de hotflrflre privind inilierea demersurilor necesare cumpdrdrii in pro
comunei Bdlani a unui imobil'situat in loealitatea Bdfanii Mari , nr,477, Judelul
-Proiect de hotflrflre privind modificarea HCL nr. 2912020 privind declararea obi
investifia ,,Construirea Bqzin de apd ;i Stalie de epurare- la proiectul Alimentare cu
Bdlanii Mari qi Bdlanii Mici Ei infiinJarea sisteme de canalizare gi stafia de epurare in I

Mari gi Bdlanii Mici comuna Bdlani judeful Covasna',
-Proiect de hotirdre privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 3112020 privind
Rggularnentulu privind organizareapdgunatului de pe razateritoriului administrativ al
jubeful Covasna
-Diverse

Pregedintele qedinfei solicit[ 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
urmeaza i

-Proiect de hotirAre privind aprobarea rectificdrii bugetului de venit qi cheltuieli al
anul2020
-Proiect de hotlrflre privind inifierea demersurilor necesare cumpdrdrii in pro
Comunei Bdlani a unui imobil situat in localitatea Bdlanii Mari , nr. 477, Judetul C
-Proiect de hotir0re privind modificarea HCL nr. 29/2020 privind declararca obiecti
investilia ,,Construirea Bazin de apd ;i Stalie de epurare- la proiectul Alimentare
BdJanii Mari Ei Bdlanii Mici gi infiinlarea sisteme de canalizare gi stalia de epurare in
Mari gi Bdlanii Mici comuna BdJani judelul Covasna"
-Proiect de hotlrAre privind modificarea anexei nr. I la HCI nr. 3112020
Rggulamentulu privind organizarca pdgunatului de pe ruzateritoriului administrativ
judeJul Covasna
-Diverse

cu o intdrziere de 19 minute sosegte d-na consier Bocskor Ana-Susana,

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

l,Proiect de hot[rfrre privind aprobarea rectificdrii bugetului de veni
B$lani pe anul2020

D-ul Simon Andras primarul comunei dd la citire proiectul de hotdrdre
rectificdrii bugetului de venit gi cheltuieli al comunei Bdlani p e anul 2020 9i a refr
art. 136 alin (8) litera,,a,, din din oUG nr. 5712019 privind Codul Administraiiv

Se da cuvantul pentru d-na Vinczi Rozalia pentru prezentarea raportu
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului intocmit
de hotirdre conform art. 136 alin (8) litera,,b,, din din oUG nr. 57/2019 privind Codt
.'k Se dd cuvintul pentru pregedintii Comisilor de speciliatate in domeniul agri

eeonomico financiare, administrarea domeniului public si privatal comunei, a Com
pentru amenajarea teritoriului , urbanism, protectia mediului , turism , juridic6 gi
comisiei de specialitate pentru activitati social culturale , culte, munca si protectia s
sanatate si familie,protectie copii, tineret si sport pentru a fi prezentat avizul consul
proiectului de hotdrdre conform art. 136 alin (8) litera ,,c,, din din oUG nr. 57
Administrativ.

Pe baza afi. 136 alin (9) din din ouc nr, b712019 privind Codul Ad
criVintul pentru d-na Olah Veronka secretarul general UAT B61ani pentru prezen
fost indeplinite conditiile prevazute la alin.(8) al art. 136 din oUG nr. 57/20
Administrativ

Se dd cuvintul pentru discufii-

publicd a

de interes

zi propus de
gedinla ordi din luna I
Codul Admin

lit6!ile

rivind
comunel

de speciali

a, inv
intocmit

9 privind

nistrativ

a localitdfi
itdlile B

mat co liul
TE

rativ dupd

de interes p
a locali

p
Administrati
Itura , activ

de special
disciplind ,

faptului
privind

q

ui

au



,t

Ne avdnd ludri de cuvinte se trece la vot pregedintele gedintei

oteazd cu unanimitate adici cu L3 voturi pentru, qi s-a
privind aprobarea aprobarea rectificdrii bugetrilui de venit gi

Se trece la discutarea utmdtorul punct de la ordine a de ziaprobat

2, Proiectul de Hotarare privind inilierea demersurilor necesare cum
publicd a Comunei Bdlani a unui imobil situat in localitatea Bdtanii Mari . nr. 477 " J

Se da cuvantul pentru d-ul Konsza Andras Emil viceprimarul pentru prezen
specialitate a compartimentului de resort din cadrul aparatului de speciali tai a pr
asupra proiectului de hotdrdre confbrm art. 136 alin (g) litera ,,b,, din din oUG
Codul Administrativ.

solicita votun

Se dd cuvintul pentru pregedintii Comisiilor de speciliatate pentru a
economico financiare, administrarea domeniului public si privatal comunei, qi
teSitoriului ,.urbanism, protectia mediului , turism , juridic ii de disciplina peniru a
consultativ intocmit de asupra proiectului de hotdrdre conform art. li6 atin 1S; lite:
nr. 57 12019 privind Codul Administrativ.

Pe baza ar:t. 136 alin (9) din din ouc nr. 5712019 privind Codul A
cuvdntul pentru d-na Olah Veronka secretarul UAT Bdtani
indeplinite conditiile prevazute la alin.(8) al aft.136 din OUG

pentru prezentarea

cumpdrdrii in proprietatea
477, Jude[ul Covasna

ttr. 57 l2QI9 privind Cod

ll Se dd cuv6ntul pentru discufii-
i. Ne avdnd ludri de cuvinte se trece la vot pregedintele gedinlei solicita votul

Consiliul voteazd cu unanimitate adic6 cu 13
33,/2_3.Q6.2020 privind ini{ierea demersurilor necesare
B[fani a unui imobil situat in localitatea Bdtanii Mari . nr.

voturi pentru, gi s-a ad

Se trece la discutarea urmdtorul punct de la ordine a de zi aprobatd

lt'

' 3,Proiectul de hotarare privind modificarea HCL nr. 2912020 privind 4ec
interes public investilia ,,Construireq Bazin de apd ;i Stalie de epwrare- la proiectul
a localitalilor Bdlanii Mari gi Bdfanii Mici gi infiinfarea sisteme de canaliiare si
localitdlile Bdlanii Mari qi Bifanii Mici comuna Bdlani jude{ul covasna"

D-ul Simon Andras primarul comunei da la citire proiectul de hotdrdre pr
HCL nr' 2912020 privind declararea obiectiv de interes public investiJia ,,Construirer
Stalie de epurare- la proiectul Alimentare cu apd a locaHlafllor Bd{anii Mari gi Bdlanii
sisteme de canalizare gi stafia de epurare in localit[1ile BdJanii Mari pi Bitanii Mic
lude,tul covasna" , gi a referatului prevazut la art. 136 alin (g) litera ,,a,, din 4in
privind Codul Administrativ

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

se dd cuvintul pentru pregedintele comisiei de speciliatate pentru
urbanism, protectia mediului , turism , juridic si de disciplina pentru a fi prezentat'I

D-ul Simon Andras primarul comunei dd la citire proiectul de hotdr6re
demersurilor necesare, cumpdrbrii in proprietatea publicd a Comunei Bdfani a un
lopalitatea Bdlanii Mari , nr. 477, Judelul Covasna gi a referatului prevdzutla art. I
dirr din OUG nr. 5712019 privind Codul Administraiiv

de

mit
ind

zalptozentat a

tat
tuieli al

lln
ful Covasna
privind inili
imobil situ

(8) litera

raportul
lui i

57/2019 pri

Itura

din din

inistrativ
lui cd au

I Administrat

Hotarfl
lic,.d a Com

obiecti
limentare cu
ia de epu

ind modifi
Bazi.n de
ici 9i infii
comuna B

UG nr. 57

mmlstratl
rea teritoriul

G

itatespecial
)ra pro

I intocmit



asupra proiectului de hotdrhre conform arl. 136 alin (g) litera ,,c,,
Codul Administrativ.

din din

,* ...ry" avdnd ludri de cuvinte se trece la vot pregedintele gedinfei solicita votul
cbnsiliul voteazd cu unanimitate adicd cu 13 vsturi pentnr, gi .'-a "d"p; &privind modificarea HCL nr; 29/2020 privind deClararea obiectiv 

-de inffi
,,construirea Bazin de apd si stalie de epurare- la pr iectul Alimentare cu ap6 a
Mari ;i Bdlanii Mici qi infiinlarea sisteme de canalizaie gi sta{ia de epurare in locali
Bdlanii Mici comuna Bdlani judeful Covasna"

Se treoe la discutarea urmitorului punct de la ordine a de zi aprobatd

4,Proiectul de hotarare privind modificarea anexei
Regulamentulu privind organizarca pdgunatului de pe raza
judeful Covasna

D-ul Simon Andras primarul comunei dd la citire proiectul de hotdrdre
anexei nr. 1 la HCL nr. 3112020 privind aprobarea Regulamentulu privind organi
pe ruza teritoriului administrativ al comunei Bdlani, judelul Covasna 

'gi 
a referatului

alin (8) litera,,a,, din din oUG nr. 57r20r9 privind ioduiAdministrativ
ln Se dd cuvdntul pentru d-na Olah Veronka pentru prezentarea raportului

cele doua comisii asupra proiectului de hot[rdre conform art. 136 alin (8) litera ,,c,
57 12019 privind Codul Administrativ.

,,. Pe baza art, 136 alin (9) din din OUG
pentru d-na Olah Veronka secretarul general
indeplinite condiliile prevdzute la alin.(8) al art.

Se dd cuvintul pentru disculii-

nr, 5712019 privind Codul
UAT Bdlani pentru prezentarca

136 din OUG nr. 57/2019 privind Cod

Ne avdnd ludri de cuvinte se trece la vot pregeclintele qedin{ei solicita votul .

Consiliul voteazd cu unanimitate adicd cu 13 votuii p.ntru, gi s-a adoptat
l2Q$6.2929" privind modificarea anexei nr. i la HCL nr. zitzozo'pnvind aproba

Pe baza art. 136 alin (9) din din OUG
pentru d-na Olah Veronka secretarul general

indeplinite condiliile prevdzute la alin.(8) al art.
, Se dd cuvintul pentru discujii-

nr. 5712019 privind Codul Adminri

UAT Bd{ani pentru prezentarea

136 din OUG nr. 5712019 privind

nr. 1 la HCL nr. 3112020
teritoriului administrativ

la cunogtinfa consilieril
modernizare a DC 45 v

y vrvrrr\4 ywrrrr u pLgLgrr|.d.LlJi4 Iapul,turul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialit ate a primarului intocmit
de hotdrdre conform art. 136 alin (g) litera,,b,, din din ouG nr. sitzotgprivind codu

Se dd cuvdntul pentru preqedintele Comisiei de speciliatate pentru amer
urbanism, protectia mediului , turism , juridic si de disciplina pentru a fi prezentat

privind otganizareapSgunatului de pe razareitoriului administrativ al comunei bdlani,,* Se trece la discutarea diverse:
' 1,-Dl consilier Komporaly Levente- in cuvdntul sdu aduce la cunostinf[ cpnsil

lui primar cd pe viitor este necesar sd fie gdsit o solu{ie pentru asigurarea a unui supra
deoarece in curba unde se atld clddirea qcolii din Herculian iunt oprite autoturis
naveti;t\i 

{i1d 
in curbb este un mare.risc de accidente este riscant atdt pietonilor cdt gi

-Dl primar a luat la cuno;tinfi gi promite cd incearcd sd gdseascd o
consilierilor prin care se poate inldtura riscul .

,$ r in cuvdntul s6u aduceprrmar frnalizarea proiectului decrescut lor accidente ar fi bine
interiorul localitdfii .

sd fie reglementat vi de circula
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Dl primar a luat la cunogtin{d qi cu
incearcd sd g[seascd o solufie .

,t6

respectarea prvederilor legale gi cu acord

: 3;-Dl consilier Szasz Endre in cuvdntul sdu gi in numele lbcuitorilor pe r
comunal DC 44 aduce la cunogtinfa conqilierilor local gi al d-lui prir,nar .a Aru-ut i
locuinla dacd se poate sd nu fie, ridicat sd rdmdne la nivelul actual cb intravilan"t. ourt

locuitorilor ramane la un nivel mai jos gi in timpul cu ploi torenliale apa va intra r
casele oamenilor , trebuie g[sit o solufie larcparweaaceastui tronson de drum s[ nu
cum este momentan.

l*, Dl primar a luat la cunogtinfd gi comunicd solicitareamai deparrte la firma 6e

Ne avdnd alte probleme inscrisd la ordinea de zi gedinJa se declard inchisd la

Batani , 23 iunie 2020

E DE $EDINTA
BA ATILLA

Intocmit-contrase
OLAH

I consiliului
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