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ROMANIA.
JUDETUL COVASNA
COMLINA BATANI
CONSILruL LOCAI,
NR. 1753 / 2020

PROCES VERBAL

incheiat azi 22 MAI2020 , cu ocazia Jinerii gedintei ordinar[ a

$edinta a fost convocatd prin dispozifia primarului nr, 90 din 22 }r/.AI2A20
prevederilor art. 133 alin (2), art. 134 alin. (1) lit. a), din O.U.G. nr.57l20l
administrative ,de dl primar Simon Andras , iar invitalia privind ordinea de zi propu
cunogtinfa locuitorilor comunei prin afigare in vitreinlele magazinelor de alimentalie
colectare a laptelui in localitdliile Ba{anii Mari , Bdlanii Mici , QzuncaBdi , Herculian
in regedinJa comunei in localitatea Bafanii Mari a fost afigta gi pe panoul de anunli .

La apelul nominal facut de secretarul general al comunei Bdlani, Olah Veronka,
consilier din care este format consiliul local sunt prezenti 13 consilierii gi anume; Ola
Ervin , Gecse Csaba-Atilla ,Gecse Levente , Ordog Bela, Olah Csaba , Nagy
Szakacs Zoltdn, Komporaly Levente si Bocskor Ana-Susana, Dimeny Zoltan ,

In afara consilierilor se participa de drept Simon Andras - primarul comunei
secretarar general al comunei BdJani si Konsza Andras Emil viceprimarul

Ca invitati sunt prezenti d-na Vinczi Rozalia consilier- contabil din aparatul
primarului comunei Bdfani

S-a constatat cd gedinfa este legal constituite conform prevederilor art. 137
Ordonanta de Urgenta a Guvemuluinr.5712019 privind Codul Administrativ .

Avdnd in vedere ca mandatul de presedinte de sedinta a d-nei Boskor Ana s
necesar alegerea presedintelui de sedinfd . Se solicita propunere pentru preqedinte
consilier Szasz Endre propune pe domnul Gecse Csaba Atilla.

Se solicitd votul consiliul voteaza cu unanimitate adica cu 13 voturi pentru
voturi impotriva si s-a adoptatHotararer nr.27 /2020 privind alegerea presedintelui de

D-na consilier GECSE CSABA ATILLA ales in gedinla din luna MAI 2020
aliniatul (l) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 5712019 privind Codul Adminis
cei prezenfi, deschide gedinta ordinard din luna }rlAI2020 gi dd cuvantul pentru d-na

D-na secretar general al unitatii administrative teritoriala in conformitate cu
aliniatul (15) din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ se dd cuvdntul
observafii sau contestaJii asupra proceseului verbal intocmit in gedinJa anterioard
APRILIE 2020.

ne avdnd se trece la vot si s-a aprobat procesul verbal
voturi pentru frr[ voturi de ablineri sau impotriva conform
57 /2019 privind Codul Administrativ .

S-a constatat cd gedinfa este legal constituite conform prevederilor art. I37
Ordonanta de Urgenta a Guvernuluinr.5712019 privind Codul Administrativ .

In continuare d-ul pregedinte de qedinta GECSE CSABA ATILLA da I

ordinii de zi gi solicitd votul pentru aprobarea ordinii de zi a gedinJei ordinard din luna
cumurmeazd;
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Ordini:de zi propus

-Pr9r_e9! de hotirare privind aprob4rea rectificdrii bugetului de venit gi
anul2020 '

-Proiect de hotdrffre privind declararea obiectiv de interes public investilia ,,Construi
J'i Stalie de e'pur.are- la proiectul Alimentare cu apd a localitd{ilor Bd{anii Mari qi
infiinlarea sisteme de canalizare gi stafia de epurare in localitdlile Bdfanii Mari gi
Bilani judetul Covasna"

privind emitera
(6ri'i proieotului

acordului de principiu pentru inceperea
,rModernizarea strdzilor in localitdtile comun

-Proiect de hot[rffre privind aprobarea Regulamentului comunal privind organizarea
razateritoriului administrativ al comunei B6!ani, judelul Covasna

Pregedintele gedinfei solicitd votul pentru aprobarea ordinii de
voteazd : cu 13 voturi ,,pentru,, si a fost aprobat ordinea de zi pentru
2020 pe baza art. 135 aliniatul (7) din OUG nr. 5712019 privind
rlfmeaza:
-Proiect de hotlrAre privind aprobarea rectificdrii bugetului de venit qi cheltuieli
anul2020

-Proiect de hot[rffre privind declararea obiectiv de interes public investifia ,,Construi
;i Stalie de.epurare- 1a proiectul Alimentare cu apd a localitdlilor Bd4ii Mari gi
infiin{area sisteme de canalizare ;i sta}ia de epurare in localitdlile Bdfanii Mari qi B
Bdfani judeful Covasna"

-Proiect de hotlrflre privind emitera acordului de principiu pentru inceperea
in vederea implementdrii proiectului ,,Modemizarea strdzilor in localitdtile
programul PNDL.

-Proiect de hotlrflre privind aprobarea Regulamentului comunal privind organizarca
ruzateritoriului administrativ al comunei B6!ani, judelul Covasna

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

l,Proiect de hotlrAre privind aprobarea rectificdrii bugetului de venit ;i chel
Bdfani pe anul2020

D-ul Simon Andras primarul comunei dd la citire proiectul de hotdrdre
rectificdrii bugetului de venit gi cheltuieli al comunei Bdlani pe anul2020 gi a refr
art. 136 alin (8) litera ,,a,, din din oUG nr. 5712019 privind codul Administrativ

Se da cuvantul pentru d-na Yinezi Rozalia pentru prezentarea raportul
compartimentului de resoft din cadrul aparatului de specialitate a primarului intocmit
de hotdrdre conform aft. 136 alin (8) litera,,b,, din din oUG nr. 5712019 privind Codul

Se dd cuvintul pentru pregedintele Comisiei de speciliatate pentru
economico financiare , administrarea domeniului public Ai privat al comunei pentru a fi
consultativ intocmit asupra proiectului de hotdrdre conform art. 136 alin (8) litera ,,c,,
57 12019 privind Codul Administrativ.

Pe baza art. 136 alin (9) din din ouc m. s7l20r9 privind Codul Adm
cuvdntul pentru d-na olah Veronka secretarul general UAT Bdlani pentru
fost indeplinite conditiile prevazute la alin.(8) al art. 136 din OUG nr. 5712019
Administrativ
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Se dd cuvintul pentru disculii-
Ne avdnd luari de cuvinte se trece la vot pregedintele gedintei solicita votul

Consiliul voleazd,cu unanimitate adicd cu 13 voturi pentru, gi s-i
fu.28122.05.2020 privind aprobarea aprobarea rectificdrii bugetului de venit gi

Bdlanipe anul 2020

Se trece la discutarea utmdtorul punct de la ordinea de zi aprobat

z,Proiectul, de Hotarare privind declararea obiectiv de interes
,,Construirea Bazin de apd gi Stalie de epurare- la proiectul Alimentare cu
Bdlanii Mari gi Bitanii Mici gi infiinlarea sisteme de canalizare gi stalia
localitIlile B5lanii Mari gi B5lanii Mici comuna B[fani judeful Covasna"

D-ul Simon Andras primarul comunei dd la citire proiectul de
declararea obiectiv de interes public investilia ,,Construirea Bazin de apd gi Sta
proiectul Alimentare cu apd a localitdlilor Bdlanii Mari gi Bilanii Mici gi infiin!
canalizate gi stalia de epurare in localitilile Bnlanii Mari 9i Bilanii Mici comuna Bifan
gi a referatului prevdzuL la art. '1.36 alin (8) litera ,,a,, dir. din OUG m. 5712019
Administrativ

Se da cuvantul pentru d-ul Konsza Andras Emil viceprimarul pentru
specialitate a compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a pri
asupra proiectului de hot[rdre conform att. 136 alin (8) litera ,,b,, din din OUG nr.
Codul Administrativ.

Se dd cuvintul pentru preqedintele Comisiei de speciliatate pentru am

urbanism, protectia mediului , turism , juridic si de disciplina pentru a fr prezentat
intocmit de asupra proiectului de hotdrdre conform art. 136 alin (8) litera ,,c,, din din
privind Codul Administrativ.

Pe baza art. 136 alin (9) din din OUG m. 57120\9 privind Codul
cuvdntul pentru d-na Olah Veronka secretarul UAT Bdlani pentru prezentarca

indeplinite conditiile prevazute la alin.(8) al art. 136 din OUG nr. 5712019 privind Cod

Se dd cuv6ntul pentru disculii-
Ne avdnd ludri de cuvinte se trece la vot pregedintele gedinJei solicita votul

Consiliul voteaz6, cu unanimitate adicd cu L3 voturi pentru, gi s-a
nr.29122,05.2020 privind declararea obiectiv de interes public investilia
apd gi Stalie de epurnre- la proiectul Alimentare cu apd a localitdlilor Bdfanii Ma
si infiintarea sisteme de canalizare gi stafia de epurare in localitilile Bdlanii
Mici comuna Bifani judeful Covasna"

Se trece la discutarea urmdtorul punct de la ordinea de zi aprobatd

3.Proiectul de
demersurilor necesare
comunei Bd!ani,, prin

hotarare privind emitera acordului de princiniu
in vederea imolementdrii proiectului ,,Modernizarea stt
programul PNDL.

D-ul Simon Andras primarul comunei da la citire proiectul de hotdrdre
acordului de orincioiu pentru inceperea demersurilor necesare in vederea imo
,,Modernizarca strdzilor in localitdlile comunei B6!ani,, prin programul PND
prevazutlaafi.136 alin (8) litera ,,a,, drn din OUG nr.5712019 privind Codul Adminir
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Se dd cuvbntul pentru d-na Olah Veronka pentru prezentarea raporfunui
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului intocmit
de hotdrdre conform art. 136 alin (8) litera,,b,, din din OUG nr. 5712019 privind Codul

Se dd cuvintul pentlu, preqedintele' ,Cornisiei de speciliatate pentru am
urbanism, pfotectia mediului , turism , juridic si de disciplina pentru a fr prezentat
asupra proiectului de hotdrdre conform art. 136 alin (8) litera ,,c,, din din OUG nr.
Codul Administrativ.

Pe baza art. L36 alin (9) din din OUG nr. 5712019 privind Codul Admini
UAT Bdlani pentru prezentarea

136 din OUG nr. 5712019 privind Codu

pentru d-na Olah Veronka secretarul general

indeplinite condifile prevdzute la alin(8) al art.

Se dd cuvintul pentru'discuJii- :

avizul

t
urilor

Ne avdnd ludri de cuvinte se trece la vot pregedintele gedintei solicita votul
Consiliul voteazd cu unanimitate adicd cu 13 voturi nentru, si s-a ado
m.30122.05.2n20 privind emitera acordului de princioiu pentru inceperea deme
in vederea imnlementdrii proiectului ,,Modernizarea strdzilor in localitlfile comu
programul PNDL.

Se trece la discutarea urmdtorului punct de la ordinea de zi aprobatd

4,Proiectul de hotarare privind Regulamentului comunal privind organizarca
razateritoriului administrativ al comunei B[!ani, judelul Covasna

D-ul Simon Andras primarul comunei dd la citire proiectul de hotdrdre pri
bugetului local al comunei Bdlani gi areferatului prevdzut lairt.136 alin (8) litera,,a,,
57 /2019 privind Codul Administrativ

Se dd cuvdntul pentru d-ul Konsza Andras Emil viceprimarul, pentru
specialitate a compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a
asupra proiectului de hotdrdre conform art. 136 alin (8) litera ,,b,, din din OUG nr.
Codul Administrativ.

Se dd cuvAntul pentru pregedintele Comisiei de speciliatate pentru
urbanism, protectia mediului , turism , juridic si de disciplina pentru a fr prezentat
cele doua comisii asupra proiectului de hotdrdre 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.(S) al art.
Se d6 cuvintul pentru discufii-

nr. 57/2019 privind Codul Admin
UAT Bdfani pentru prezentarea

136 din OUG nr. 5712019 privind Codu

Ne avdnd ludri de cuvinte se trece la vot pregedintele gedinfei solicita votul
Consiliul voteazd cu unanimitate adicd cu 13 voturi pentru, gi s-a adoptat

nr.3l 122,05.2020 privind Re gulamentului comunal privind or ganizarca p dgunatului de
teritoriului administrativ al comunei Bdfani, judetul Covasna

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

Batani , 22mai2020
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