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ROMANIA
.TUDETUL COVASNA
coMuNA BATANI
CONSILIUL LOCAL
NR. 2871 1 2020

PROCES VERBAL

Incheiat azi 19 AUGUST 2020, cu ocazia\inerii gedintei ordinard

a consiliului local din luna AIJGUST 2020,

$edinta a fost convocatd prin Dispozilia primarului nr, 154 clin

13 august 2020, iniliat pe baza prevederilor art. I33 alin (2), art. 134

alin. (1) lit. a), din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ, de dl

prirnar Simon Andr6s, iar invita\ra privind ordinea de zi propusd a fost

adusd la cunogtinla locuitorilor comunei, prin afiqare in vitreinlele
magazinelor de alimentafie qi in punctele de colectare a laptelui in
locatritaliile Balanii Mari, B6{anii Mici, Ozunca BAi, Herculian qi Aita
Seacd iar in feqedinla comunei in localitateaBa\anii Mari a fost afiqata.9i

1.pe panoul de anun{. F ,r

La apelul nominal fdcut de secretarul general al comunei Bdlairi,

O16h Veronka, reiese c[ din 13 consilier din care este fotmat consillul
local sunt prezen[i 12 consilieri qi anume; 016 MAtd Istv6n, Balo Ervin,

Gecse Csaba-Atilla, Gecse Levente, Ordog B61a, O16h Csaba, Nagy

G6bor, Szhsz Endre, Szak6cs Zoltin, Kompotfly Levente Ei Dimdny

Zoltftn,
Lipseqte d-na Bocskor Ana-Susana ,

In afaru consilierilor participd de drept Simop Andr6s -
comunei, Ol6h Veronka secretarul general al comunei Bilani 'gi

1i

primarul
Kon,tza

.i

Cl1n

\ndr6s-Emil viceprimarul,
Ca invitat prezent d-na Vinczi Roz6lia consilier-contabil

:paratul de speci alitate al primarului comunei Bdlani,
S-a constatat cd gedinla este legal constituit confonn prevederilor

::t. 137 aliniatul (1) din Ordonanla de Urgenld a Guvernului nr. 5712019



D-na secretar general pune in vedere ed,mandatul d-lui O.rr)t
Csaba-Atilla, a expirat cu luna IULIE 202A, qi solicit propunere pentru
alegerea preqedintelui de gedinld pentru un mandate de 3 luni.

D-ul consilier Szasz Endre propune pe d-ul consilier Balo Ervin,
propunerea se supune la vot qi cu unanimitate de voturi pentru s-a ales ca
preqedinte de qedinfd pentru un man ate de 3 lui pe d-ul Balo Ervin ;i s-a
adoptat Hoti{flrea nr. 40 din 19 aueust 2020 privind alegerea
preqedintelui de pedinfd.

D-ul consilier Balo Ervin ales in gedinla din luna AUGIIST
2020 pe baza art.l23 aliniatul (l) din Ordonanla de Urgenld a
Guvernului nr.57120l9 privind Codul Administrativ, salutd pe cei
prezenli, deschide qedinta ordinard din luna AUGUST 2020 'gi d6
cuvAntul pentru d-na secretar general,

D-na secretar general aI unit[fii administrativ teritorial in
conformitate cu prevederile art. 138 aliniatul (15) din OUG nr. 5712019
privind Codul Administrativ dd cuvdntul pentru eventualele observalii
sau contestaJii asupra proceseului verbal intocmit in gedin{a anterioard
gedinla ordinard din luna IULIE 2020.

Ne av[nd se trece la vot si s-a aprobat procesul verbal de Sedinfa.
din luna IIJLIE 2020 cu 12 voturi pentru, ftrd voturi de ablineri sau
impotriva conform aftnr.138 aliniatul (15) din OUG nr. 57120i9 privind
Codul Administrativ.

S-a coirstatat ca gedinJa este legal constituit confonn prevederilor
art,. 137 aliniatul (l) din Ordonan[a de Urgenld a Guvernului nt. 5712019
privind Codul Administrativ.

In continuare d-ul preqedinte de gedinta Balo Ervin dA citire
proiectul ordinii de zi qi solicitd votul pentru aprobarea ordinii de ,zi1 a
qedin{ei ordinard din luna AUGUST 2020 dup6 culn txmeazd,:, ,i

,. ' ,' j

Ordini de zi propus

-Proiect de hotrr6re privind alegerea preqedintelui da qedinld
-Proiect de hotlr0re privind aprobarea devizului general estimativ,
aprobarea Studiului de fezabihtate aferente investiliei ,,Modern izarea
drumurilor de interes local din comuna Bdfani, judelul covasna,, . i ,

-Proiect de hotlr0re privind rectificarea bugetului local pe total $i pe
secliuni

Pregedintele gedinJei solicitd votul pentru aprobarea ordin ii de zi

t



!\Ln

a fost aprobat ordinea de zi pentru gedinJa ordinari din luna AUGUST
2020 pebaza art. 135 aliniatul (7) din OUG rr. 5712019 privind Codul
Administrativ dupa cum urmeaza:
-Proiect de hotarare - alegerea presedintelui de sedinli
-Proiect de hotlrdre privind aprobarea devizului general estimativ,
aprobarea Studiului de fezabilitile aferent investiliei,,Modernizarce
drumurilor de interes local din comuna B6!ani, judelul Covasna" i

-Proiect de hotirfire privind rectificarea bugetului local pe total qi pe
sec{iuni,

Cu o intdrziere de 19 minute sose;te d-na consier Bocskor Ana-
Susana ,

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

l, Proiect de hotirdre privind aprobarea devizului genpnatr
estimativ, aprobarea Studiului de fezabilitate aferent investiliei
,,Modernizarca drumurilor de interes local din comuna B6!ani, jude$ul
Covasna"

D-ul Simon Andr6s primarul comunei dd 1.a citire proiectul de
hotdrdre privind aprobarea devizului general estimativ, aprobarea
Studiului de fezabilitate af,erent investijiei ,,Mod ernizarea drumurilor de
interes local din comuna Bdfani, judeful Covasna" precum qi referatul de
aprobare prevdzut la art.l36 alin (8) literd ,d,, din din OUG nr. 57120q9
privind Codul Administrativ, .l

Se dd cuvdntul pentru d-na Yinczi Rozfira pentru prezentaiea
raportului de specialitate a compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului intocmit asupra proiectului cle
hotdrdre conform art.l36 alin (8) litera ,,b,, din din oUG nr. 57l20lg
privind Codul Administrativ. i

Se dd cuvdntul pentru preqedinlii Comisiilor de speciliatate "in
domeniul agriculturd, activitdli economico-financiare, administran"'aa
domeniului public qi privat al comune1 a Comisiei de fpecialitate peni;ru
amenaiarea teritoriului, urbanism, proteclia mediului, turism,, juridica,gi
de disciplind, gi a comisiei de specialitate pentru activttd[i social
culturale, culte, muncd ;i proteclia social6, invdldmdnt, sdndtate Ei
familie, proteclia copilului, tineret qi sport pentru a fi pre zentat avizul
consultativ intocmit asupra proiectului de hotdrdre conform art.I36 alin
(8) litera ,,e,, din din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ.



$
Pe baza art. 136 alin (9) din din OUG nr. 5712019 privind

Codul Administrativ se dd cuvdntul pentru d-na O16h Veronl<a

secretarul general UAT B[Jani pentru prezentarea faptului cd au fost

indeplinite condiliile prevdzute la alin.(8) al art.136 din OUG nr. 57120't9

privind Codul Administrativ.

Se dd cuvintul pentru disculii-
Neavdnd ludri de cuvinte se trece la vot, pregedintele gedin{ei

solicitd votul.

Consiliul voteazd cu unanimitate adicd, cu 13 voturi pentru; qi sia
adoptat privind . aprobarr)a

A devizului general estimativ, aprobarea Studiului de fezabrlitate aferentt investiliei ,VoO ernizarea drumurilor de interes local din comuna B6!ani,
judeful Covasna"

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

2. Proiectul de Hotir6re privind rectificarea bugetului locatr pe
total qi pe secjiuni , ' r;i'

D-ul Simon Andr6s primarul comunei dA citire proiectul ;'de

hot[rAre privind rectificarea bugetului local pe total qi pe secfiuni, $i' ?
referatului prev dzut la art.I35 aln (8) liter d ,,i,, din din OtlG nr. 5 7l20lg
privind Codul Administrativ.

, S. dd cuv6ntul pentru d-na Ytnczi Roz6lia consilier-contabil' pentru prezentarca raportului de specialitate a compartimentului de resort
din cadrul aparatului de specialitate aI primarului, intocmit asupra
proiectului de hot[r6re conform art.136 ahn (8) literz,,b,, din din O{IG
:r . 57 12019 privind Codul Administrativ. {

Se da cuvintul pentru preqedinlii Comisiilor de speciliatate pentru
:griculturd, actlitdti economico-financiare, administrarea domeniului
:ublic gi privat al comunei, qi pentru amenajarea teritbriului, urbanism,
:rotecJia mediului, turism, juridic qi de disciplin[ pentru a fi prezentat

'r izul consultativ intocmit deasupra proiectului de hotdrlre conform arL.

-r6 alin (8) liter& ,,e,, din OIIG nr. 5712019 privind Codul Administrativ.,
Pe baza art. 136 alin (9) din din OUG nr. 5712019 ,privind

- rdul Administrativ se da cuvAntul pentru d-na O16h Verorr!<a
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..1. ..,. ,.1: l ,..ri:.: r - .r-. . rt'.....t .r.r,,tndeplinite cond tiile 'prevdzlte la alin,(S) al art.

. ,,, 1g' .r't,l

136 din OUG.itu.

N.e, qvdnd ludri,de cuvihte se trece la vot, pre$edintele qedinJei
solicitd votul ; '

lzAD privind Codul Administiativ.

Se,dd cuvdntul pentru discufii-

Neavdnd alte problerne, inscris[ la ordinea
declard inchisd la ora 1;5, 1 0.

" :Consiliul uoi,teazd cu'unani
.f .. t:,._- ! -, i ..-votun cte abtmerl sau rmpotrrvin , s

august 2020 privind rect'ificarea bu

Se trece la discutarea urmltorul punct de la ordinea de zi
aprobatd, diveise:

ti

r' ' 'i"ioe n, ;egrnla se

PRE$EDINTE.DE $EDINTA

Batani , 19 august 2020

Intocmit .

Contras emneazS- secretar general :i

ol6h v


