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JUDtrTUL COVASNA
COMLINA BATANI
CONSILIUL LOCAL
NR, 1181 t. 2020

colectare a laptelui in localitdliile BaJanii Mari , Bdlanii Mici , Ozunca Bdi , Herculian gi Aita
regedinta'comunei in localitatea BaJanii Mari a fost afiqta gi pe panoul de anunli .

, RROCES VERBAL
:

incheiat azi 24 MARTIE 2020 ; cu ocazia Jinerii gedintei ordinard a consiliului local
]\/f A D'fTE rnrnLVIAI\I LD LVLV

$edinta a lbst convocatl prin dispozifia primarului nr, 63 din 12 MARTIE Z02O , ini
baza prevederilor art. 133 alin (2), art. 134 alin. (1) lit. a), din O.U.G. nr. 5712019 privind
administrative ,de dl primar Simon Andras , iar invitalia privind ordinea de zi propusd a fost
cunogtinfa locuitorilor comunei prln afigare in vitreinlele magazinelor de alimentafie qi in pu

La apelul nominal facut de secretarul general al comunei lldtani, Olair Veronka, reiese ca
consilier din care este format consiliul local sunt prezenti 13 cqnsilierii gi anume; Ola Mate Istvan
Ervin , Gecse Csaba-Atilla ,Gecse Levente , Ordog Bela, Olah Csaba , Nagy Gabor, Szasz
Szakacs ZolIin, Komporaly Levente si Bocskor Ana-Susana Lipseste dl consilier.Oimeny Zoltan ,

In afara consilierilor se participa de drept Sirnon Andras - primarul comunei , Olah V

aparatul de
primarului comunei Bdfani

S-a constatat cd gedinfa este legal constituite confurm prevederilor
ordonanta de urgenta a Guvernuluinr.5712019 privind codul Administrativ ,

cu o intaruiere de 15 minute soseste dl. consilier Dimeny z<>rtan .

D-na consilier. BOCSKOR ANA SUSANA ales in qedinla din luna MARTIE 2020
art.l23 aliniatul (l) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 5712019 privind Codul Admini
salutd pe cei prezen\i, deschide gedinta ordinard din luna MARTIE 2020 gi d6 cuvantul pent.
secretar general
: D-na secretar .general al unitatii administrative teritoriala in eonformitate su
aliniatul (15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ se dd cuvantul
observafii sau contestalii asupra proceseului verbal intocmit in gedinJa anterioar6
FEBRUARIE 2020.

prevederile

ne avdnd se trece la vot si s-a aprobat procesul verbal de sedinta din luna, MARTIE 2020
voturi pentru fbrd voturi de ablineri sau impotriva conform art. m:138 aliniatul (15) din OUG nr. 5
privind Codul Administrativ .

secretarar general al comunei Bdfani si Konsza Andras Fmil viceprimarul
Ca invitati sunt prezenti d-na Vinczi Rozalia consilier- contabil din

In continuare d.na presedinte de sedinta BocsKoR ANA susANA
ordinii de zi gi solicitd votul pentru aprobarea ordinii de zi a gedinfei ordinara
dupd cum urrneazd:
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cornunei Batani, nr.

individuale:ale seqretarului general al cornunei Bdlani
perfbrmanfelor prot'es

e privind pro-punerea,de evaluare a )rmanJelor profesionale indivi
al unitdlii administrativ teriloriale, a Bdlani pe anul 2a19'

Proiect de hotirffre pfivind reo rganizarea svsu in urma oMAl nr. 7512,019 : '

'

Proiect de hot[rdre privind'rectificarea bugetului local al comunei Batani '

Proiect de hotir6re privind aprobarea bugetului de venit si cheltuieli a siC Constructorul
SRL pe anul2020

6' Proiect de hotlrAre privind aprobarea contului de excutie a SC Construct'rul Batani SRL
2019

7' Proiect de hot[r0reprivindmodificareaHCL nr. 52/20 l gprivind aprobarea documer
de atribuire a contractului de lucrdri pentru ,,Consolidare, refunctio nalizare si extindere S

:#,1tP {T,",^t:' 
din localitatea Herculian", Rjecum. aprobarea aplicdrii procedurii simpli

varlanta onllne gr desemnarea comisiei de evaluare gi a experfilor oooptali'

8. Prezentarea rapoartelor ptevazute 7a art.225 alin 2-3 din Codul Administrativ de catrelocali 
"

Pregedintele gedinJei solicitd votul pentru aprobafea ordinii d,e zi propus de primar colvoteazd: cu 13 voturi ,,pentru,, si a fost aprobat ordinea de zi pentru gedinla ordinar6 din luna MA2020 pebaza art' 135 aliniatul (7) din ouG nr. 57/2olg privind codul Administrativ dupd cum urr

l,Proiect de hotlrire privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Batani

!!'^?-?,2 y:'::_d des3mnarea consilierilor locali_in comisia de evaluare a performanlelor profesi
individuale ale secretarului general al comunei BaJani

Z,Proiect de hotrrffr! P.livind plopunerea de evaluare a performanlelor profesionale
ale secretarului general al unitdlii administiativ teritorial" .frnunu n 6[ani pe anul 2019

3,Proiect de hotlrire. privind rcerganizarea SVSU in urma OMAI m.75/2,019

4,Proiect de hotirire privind rectificarea bugetului local al comunei Batani

S,Proiect de hotrrAre privind aprobarea bugetului de venit si cheltuieli a SC Constructorul BSRL pe anul2020

6,Proiect de hot[rflre privind aprobarea contului de excutie a SC ConstrrLrctorul Batani Sanul2019

z,ProiectdehotirffrebrivindmodificareaHCLnr. 52I20 19privindaprobareadocument

?::lttoX.,1 ::,l1lu.tului de. lucrdri pentru ,,consolidar., ."r,,n.tio"iri"."'ri#,r"i.i""s""""T" ,,/1\urrrvwl w uwuol4 ,rlvl

{1T:-11 t:t:li!"t"l Hereulian"' 
.precum apiobarea aplicdrii procedurii si.piin.ut", varianta onlirldesemnareaco-i,irlal'.'iffi 

"'urtJ:x}ffi"?ffi ;""u"to
8,Prezentarea rapoartelor prevazute la art.225 alin 2-3 din codul Admirristrativ de catre alocali .
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art' 225 alin (3) din ouG:nr, 57120019 privind codul Administrativ

llezentarea rapoartelor anuale de catre consilierii locali si viceprimarul pe ba
225 alin (2) din Codul Administrativ

.

.l

Setrece la dezbatereaprimului punct d€ la ordine a d,e ziaprobata ' 
,

l,Pro vocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Batani nr.4l2privin locali in comisia de evaluare a performanfelor prof"rionul" 
-

indivi ral al comunei Bdtani 
n --------'.'-^ r+

D-ul Simon Andras primarul comunei da la citire proiectul cle hotdrdre privind revocarea
Consiliului Local al comunei Batani nr.412020 privind^ desemnarea consilierilor locali in com
evaluare a performanfelor profesionale individuale ale secretaruLlui general al comunei B6lanireferatului ptevazutla att. 136 alin (B) litera ,,a,, din din oUG nr. 57/2019 privi-nd Codul Administrativ

Se da cuvantul pentru d-na secretar general pentru piezentarea raportului
aparatului de specialitate'a primarului intocmit asupra pioiectului de hotdrdre confbrm art.
litera,,b,, din din ouG nr. 5712019 privind codul Administrativ.

Se db cuvintul pentru pregedintele Comisiei de speciatitate pentru amenajarea teritori

::?::l::t.:1.^:ri. mediului , turism , iuridic si de discipiina pentru a fr prezentat pe rand
consultative intocmit . :utug.l proiectului de hotdrdre conform *t. na alin ia; litera ,,c,,din din
nr. 57 12019 privind Codul Administrativ.

Pebaza art. 136 alin (9) din din OUG m.571201.9 privind Codul Administrativ se d6 cu
pentru d-na Olah Veronka segretarul general
indeplinite conditiile prevazute la alin.(g) al afi.,

UAT Edfani penLtru prezentarea faptului ca a

136 din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrat

Se dd cuvintul pentru discu{ii-
Ne avdnd ludri de cuvinte se trece la vot pregedintele gedin{ei solicita votul .

Consiliul voteazd cu unanirnitate adicd su 13 voturi pentru, gi s-a adoptat Hr24,03,2020 privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei BatanLi nr.1r ill u0rnuner Satartl nr.
desemnarea consilierilor locali in comisia de evaluare a performan{elor profesionale
secretarului general al comunei BdJani

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

2' Proiect de hotir6re privind p-ropunerea de evaluare a performanfelor profesi
ale secretarului general al unitatiifii administrativ teritoriteritoriale comuna Bdfani pe anul 2019

D-ul Simon Andras primarul comunei da la
evaluare a performanjelor profesionale individuale
teritoriale comuna Bdfani pe anul 2019 si a referatului
57 12019 privind Codul Administrativ

citire proiectul de hotdrdre privind propune
ale secretarului general al unit[tii admini
prevazutla art. 136 alin (B) litera ,,a,, din din

Se da cuvantul pentru d-ul viceprimar pentru prezentarea'aportului compartimentului de

9l::.ol,ytaparatului despecialitate aprimarului intocmit "r6;;pr;;;;i;i;"i'lfi;#ffi;;'' ;;alin (B) litera,,b,, din din OUG nr. 57l20lg privind Codul Administrativ.

:"^::-:y,t1tl l"t,..u "ele 
trei pregedinti ale . comisiei de speciliatate pentru agricul

::lt::?li.:1onoligi. financiare , administrarea domeniului pruri,,--ri";;;;t-:;1"#;;i- ,:
n:::1t"r":t.,:"_l1t]:1,9" 

specialrtate pentru amenajarea teritoriului , urb#sm,;r;-"t";Oirfj,,,j,L\/WLIQ rttvurulul , Lu

i:t-*,^t]^!,t,ltt:-tolina si.presedintele com.isiei de specialitate activitati social cultural,culte, mprotectia sociara, r"""",,"",:##"Jr#"'" ililffi1X'J::'d:iil:::l ;iii1ir1'::lll?ii";
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avizele intocmit de' gele
din din oU G nr.-57r2u tr36'alin (8)

.l

pentru d.na Olah Veronka gecrelaluf general 'UAT Bdfani: pentru preizentarea faptului ca a
indeplinite co'nditfile prevazute la alin.(8) al art. l. 6 din ouc nr.57l2ll-gprivind codul Administra

Se dd euvintul pentru discu{ii.
Ne avdnd ludri de cuvinte se trece la vot preqedintele gedinfei solicita votul .

9:**l*] ""t.eryF^.cu,rllanimitate 
adicd cu 13 voruri Dentru. sirs-a adootat Ho

ry.75/2.4,03.2020 privind stabilirea salariilor de bazd pentru func{iile publice gi!\+'Lwt'='u\t'1v4v Pr-tvrl(r staulllrea salarlllor Qe Daza pentru luncfttle publice gi contractual dinfamiliei ocupatrionale^ uAdministrafie"din cadrul aparatuiui de specialitate al primarului comunei I
incep6nd cu anul 2020

primarului

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

3. Proiectul de Hotarare privind reorganizarea SV U in urma OMAI nr.75/2019

' D-ul Simon AndraS primarul comunei da la citire proiectul de hotiirdre
teotganizatea SVSU in urma OMAI nr.7512019 si a referatului prevazutla art, 136 alin
din OUG nr.5712019 privind Codul Adrninistrativ

Se da cuvantul pentru d-ul viceprimar pentru prezentarearaportului
din cadrul aparatului de specialitate a primarului intocmit asupra p.oi".tuiui
alin (8) Iitera,,b,, din din ouG nr. 57r20r9 privind codul Administrativ.

privind
(8) litera ,

compartimentului de
de hotdrdre conform

Se dd cuvintul pentru plegedintele Comisiei de speciliatate pentru etmenajareateritori
urbanism, protectia mediului ; turism , juridic si de disciplina pentru a fi prezentat avjiulintos;it
do.ua comisii asupraproiectului de hotdrdre conforrn art. 136 alin(8) litera,,c,, din din OUG nr. 57privind Codul Administrativ.

Pe baza att. 136 alin (9) din din OUG nr. 5712019 privind Codul Admirristrativ se dd cu
pentru d-na Olah Veronka secretarul UAT Bdfani pentru prezentarca faptului ca au fost i
conditiile ptevazute la alin.(8) al art.136 din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ

Se d[ cuvintul pentru discufii-
Ne av[nd ludri de cuvinJe se trece la vot pregedintele gedinJei solicita votul

Consiliul voteazd,
nr,16 I 24 ;03.2020 privind

cu unanimitate adic6 cu 13 voturi pentru, gi s-a adoptat E[Ela
privind reorganrzarea SVSU in urma OMAI nr.7512019

Se trece fa discutarea urmatorului punct de la ordine a d,e zi aprobata

4,Proiectul de hotararq privind privind rectificarea bugetului local al comurnei Batani

' D-ul Simon Andras primarul comunei da la citire proiectul de hotiirdre privind
r.ectiftcarea bugetului local al comunei Batani si a referatului prevazutlaart. i:t; utin (g) literadin OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ

Se da cuvantul pentru d-na yinezi Rozalia -consilier
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
de hotdrdre conform art. 86 alin,(g) litera,,b,,din din OUG nr.
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a primarului intocmit asupra proi
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Se de speciliatate pentru
economici. , :. i si,privat al comunei pentru
lntocmrt d 5rdre conform art. 136 alin
OUG nr,5

Pe baza art' 136 alin (9) dln din OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ se
pentru d-na Olah Veronka secretarul LJAT Bdtani pentru prezentarea faptului .r ." i"rt
conditiile prevazutb laalin.(8) al art,13,6 din OUG nr.

, Se dd cuvintul pentru diicutii, .

ce fa votp votul .

e adicd c,u ptat l{ofafflreal
bugetului

Se trece la discutarea urmatorului punct de la ordine a de zi aprobata

h i S,P_roiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venit si cheltuieli a SC CBatani SRL pe anul2020

Se trece la discutarea urmatorului punct de la ordine a de ziaprobata

6,Proiectul de hotarare privind aprobarea. contului de excutie a SC Constructorul
anvl2019

D-ul simon Andras primarul comunei da la citire proiectul
rectificarea 

-bugetului 
local al comunei Batani si a r :feratului previzut la art.din din ouc nr.571201.9 privind Codur Administrativ

Consiliul voteazd, cu unanimitate adicd cu 13
nr.L8l?4,03.2020 privind aprobarea bugetului de venit si
anul 2020

Se da cuvantul pentru d-na yinczi Rozalia -consiliercompartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
de hotdrdre conform art. 136 alin (g) litera,,b,,din din OUG nr.

57 /2019 privind Codul adntinistrativ

voturi pentru, si s-a adoptat Hota
cheltuieli a SC Constructorul Batani S

de hotXrdre pri

contabil pentru prezentarca rapo
a primarului intoomit asupra proiec

57 120 19 privind Codul Administrativ

D-ul Simon Andras primarul comunei da la citire proiectul de hotdrdre privind rectificarea
bugetului local al comunei Batani si a referatului prevazutiaart. l3(j alin(g) litera ,,a,, dindin oUG
57 120 19 privind Codul Administrativ

Se da cuvantul pentru d-na Yinczi Rozalia -consilier contabil pentru prezentarea
compartimentului de resort din cadrul aparatului do specialitate a primarului intocrnit urup.u proi
de hotdrdre conform art. 136 alin (8) litera,,b,, din din oUG nr. 57720Lg privind Codul Administrati

l. 9a cuvintul pentru piegedinrele comisiei de speciliatate 
- p.rr* "il;;'lr*'ivat at.;;".i;;;;., 

"-ri 
p'.#,"t

Tl?:ttl 1._:^*: j"la comisii 
.u:ul.? proiectului de hot6r6ie conform art, ri6 rtli" is) rirr." ,,",, aOUG nr, 5712019 privind Codul Administrativ.

Pebaza art. 136 alin (9) din din OUG nr. 5712019 privincl Codul Administrativ se
pentru d-na Olah Veronka secretarul UAT Bdfani pentru prezentarca faptului ca au fost
conditiile ptevazute la alin.(8) al art.136 din OUG nr. 5712019 privirnd Codul Administiativ

Se dd cuvintul pentru discutii-
Ne avdnd ludri de cuvinte se treoe la vot pregedintele gedinlei solicita votul
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adoptat Hota
SRL pe anul20
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de hotdrdre con
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5712019 privind Co

Se d4 cuvintul pentru discutrii.

. Ne avdnd ludri de cuvinte se trece la vot pregedintele gedinfei solicita votul .

Consiliul voteazd. cu unanimitate adicd cu 13 voturi pentru, si s_anr'19/?4'03'204. privind aprobarea contului de excutie a SC Constructorul Batani

Se trece la discutarea urmatorului punct de ra ordine a de zia,probata

1*:,:1"::l_-,1:.,-1"^r"11T l.lulrg, modificarea HcL nr. s 2 / 20 t e pr.ivind

*::fl",,Ylll" llp:_' din localitatea.Hercul;,;l ;;;; ;il;;;;;";;i,#il;:!iirii,
varianta online gi desemnarea comisiei de evalua.; qi";;;4iio, .oopiuli
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secretar ge.neral pentru prezentarcaraporturui

D-ul simon Andras primarul comunei da la citire proiectul cle hotdrdrerectificarea bugetului local al comunei Batani si a referatuluipreviz"t ru urt. 13d alin (g) Iidin din ouc m. s71201,9 privind Codul Administrativ-

art' 136 alin (8) litera,,b,, din din OUG nr. SltZOtgprivind Codul Ar1ministrativ.

lt j:.:YlTt,ff.1ltr. preeedintele. comisiei oe spefiufio* pentru amenjarea teritoriu
[i'":*:*:::r*.T:*ll, t_urism ; juridic. 

'i a.-ai*ipril;;;"ii'0"*.J';?ft".1,:'"',';i";
Xf?:TT t?;"t?"0::?.,:",T'11 ,u:lp.?pioiecturui o" r,"i!,i1.;;;f-#;:',;;i*i;j Li,Jii,'),'i,', iOUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ.

Pebaza att' 136 alin (9) din din oUG nr. 57l20lg privind codul Administrativ se
pentru d-na olah veronka secretarul uAT Bdfani pentru prezentarea faptului ca au fost
conditiile prevazute la'alin.(8) al art.136 din ouG nr. 5Tl2lLgprivind codul Administrativ

Se dd cqvintul pentru discufii-
Ne avdnd ludri de cuvinte se trece la vot pregedintele gedin{ei solicita votul

Consiliul voteazd cu unanimitate adicd cu 13 voturi pentru, si s-zr adoptat Hotari
ffi#m.,,1,'1i"::q,,^f-?dil:T-:? Hg,i. ;1 .jT r 2 0,1; d,i;i;,;,oba.ea documentafieiatribuire a contracrului-de r.qcr6ri pentru ,,conJiau.., ;f;;"fii;;;. t':ilffi#"::H,:1;fi1j::::":::"tf:jiil:? I.:l,lg,,, .,precum ,p-u",." ;nnia;i p."#;;tiltdlincate, variantaonrin<desemnarea Comisiei de evaluare 

- 

gi' a exper{iio, .oopiuii

Se trece la ultimul punct de la ordine a d,e ziaprobat

PrezenLarea raportului de catre .primar, privind starea economica, socialaunitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale .i -oorli de inoeptinire a atributiilor salealin (3) din ouG nr,57120019 privind codul Administrativ si
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Batani, 24 MART.IE 2020

PRE$EDINTE DE $EDINTA

it-contrasemneazd-sec ar gerieral
OLAH VE


