
ROMANIA
JTJDETUL COVASNA
COMI,INA BATANI
CONSILruL LOCAL
NR. 1393 'l 2020

PROCES VERBAL

incheiat azi 15 APRILIE 2020 , cu ocazia linerii gedintei ordinard a consiliului local
APRILIE 2O2O

$edinta a fost convocatd prin dispozilia primarului nr, 78 din 9 APRILIE 2020 , iniliat
bazaprevederilor art. 133 alin (2), art. 134 alin. (1) lit. a), din O.U.G. nr.5712019
administrative ,de dl primar Simon Andras , iar invitaJia privind ordinea de zi propusd
cunogtinta locuitorilor comunei prin afigare in vitreinlele magazinelor de alimentaJie gi

colectare a laptelui in localitdliile Bafanii Mari , Bdfanii Mici , Ozunca Bdi , Herculian gi

in regedinla comunei in localitateaBa[anii Mari a fost afigta gi pe panoul de anunfi ,

La apelul nominal facut de secretarul general al comunei Bdlani, Olah Veronka, reiese ca din
consilier din care este format consiliul local sunt prezenti 13 consilierii gi anume; Ola Mate Istvan ,

Ervin , Gecse Csaba-Atilla ,Gecse Levente , Ordog Bela, Olah Csaba , Nagy Gabor, Szasz
Szakacs Zoltdn, Kompor4ly Levente si Bocskor Ana-Susana, Dimeny Zoltan , '

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

Ca invitati sunt prezenti d-na Vinczi Rozalia consilier- contabil din aparatul de specialitat
primarului comunei Bdlani

S-a constatat cd gedinla este legal constituite conform prevederilor art. 137 aliniatul (l)
Ordonanta de Urgenta a Guvernulur m. 57 1201 9 privind Codul Administrativ .

D-na consilier BOCSKOR ANA SUSANA ales in gedinfa din luna FEBITUARIF. 2020
baza art.123 aliniatul (l) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 5712019 privind
Administrativ salutd pe cei prezen\i, deschide gedinta ordinard din luna APRILIE 2020 qi dd cuvan
pentru d-na secretar general

D-na secretar general al unitatii administrative teritoriala in conformitate cu
aliniatul (15) din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ se dd cuvdntul

prevederile art. I

observafii sau contestafii asupra proceseului verbal intocmit in gedin{a anterioard gedin}6 din I
FEBRUARIE 2O2A .

I ne avdnd se trece la vot si s-a aprobat procesul verbal de sedinta din luna APRILIE 2020
13 voturi pentru frrd voturi de ablineri sau impotriva conform art. nr. 138 aliniatul (15) din OUG
5712019 nrivind Codul Administrativ .

In continuare d-na presedinte de sedinta BOCSKOR ANA SUSANA da la citire proi
ordinii de zi 9i solicitd votul pentru aprobarea ordinii de zi a qedinJei ordinara din luna APRILIE
dupd cum urmeiazd,:
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1.

Ordini de zi propus

Proiqctul de hotdrAre cu privire la aprobarea modificdrii listei obieclivelor de
bugetului local de venituri ;i cheltuieli al comunej , aprobat prin Hotararea Consiliului
Bdtani nr,' 10/18,02 ;2020

investilii a

Local al

2. Proiect de hotirhre,privind aprobarea nivelului contribuliei Consiliului local
la :susfinerea se-rviciilor : , 'soiiale acofdate , in, cadrul DirecJiei Generale
Asistenld Sociali gi Protec{ia Copilului CovaSna, pe an.u/.2A20

3. Proiect de.hotl'rdre :privind emitera acordului de principiu pentru inceperea demersurilor necesare
vederea derhaidrii procedurilor pentru contractarea unei finanldri rambursabile interne pentru asi
prefinanlarii ;i coofinanldrii investiliei finan{at pe baza de contractul de finanfare rv.94115164120
MDRAP

Proiect de hotirfire privind modificarea art,1
a performantelor profesionale individuale ale
comuna Bdfani

din Hotararearv. 1512020 privind propunerea de eval

secretarului general al unitdlii administrative teritor

5. Proiect de hotlrAre privind modificarea art,1 din Hotararea nr. 1912020 privind aprobarea eontului
executie al bugetului SC Constructorul BdJani SRL, pe anul20l9

6. Proiect de hotlrdre privind modificarea HCL nr, 2012020 privind modificarea HCL nr. 52 I 20
privind aprobarea documentaJiei de atribuire a contractului de lucrdri perrtru ,,Consolid
refunctionalizare si extindere Scoala ,,Mathe Janos" din localitatea Herculian"; precum
aplicdrii procedurii simplificate, varianta online gi desemnarea Comisiei de evaluare qi a

cooptali

Pregedintele gedinlei solicitd votul pentru aprobarea ordinii de zi propus de primar consil
voteazd ', cu 13 voturi ,,pentru,, si a fost aprobat ordinea de zi pentru gedinta ordinard din lu
APRILIE 2020 pebaza art. 135 aliniatul (7) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ du
cum urmeaza :

1. Proiectul de hotirfire cu privire la aprobarea modificdrii listei obiectivelor de
bugetului local de venituri gi cheltuieli al comunei , aprobat prin Hotararea Consiliului
B6!ani nr. 10/l 8,02,2020.

2, Proiect de hotlrflre privind aprobarea nivelului contributiei Consilir-rlui local
la susfinerea serviciilor sociale acordate in cadrul Direcliei Generale
Asistenjd Sociald gi Proteclia Copilului Covasna, pe anul202A

3. Proiect de hotlrAre privind emitera acordului de principiu pentru inceperea demersurilor necesare
vederea dernardrii procedurilor pentru conlractarea unei finanldri rambursabile interne pentru asi
prefinantarii gi coofinanldrii investiliei finanlat pe baza de contractul de finanlare rc.94115764120
MDRAP

4. Proiect de hotirfire privind modificarea art,1
a performanlelor profesionale individuale ale
comuna Bdlani

din Hotarareanr.l5l2020 privind propunerea de eval
secretarului general al unitdlii administrative teritori

5. Proiect de hotlrflre privind modificarea art,1 din Hotararea nr. 7912020 privind aprobarea contului
executie al bugetului SC Constructorul Bdfani SRL, pe ant;J20l9

6. Proiect de hotir6re privind modificarea FICL nr. 2012020 privind modificarea HCL nr, 52 I 20
privind aprobarea documenta{iei de atribuire a contractului de lucrdri pentru ..Consoli
refunctionalizare si extindere Scoala ,,Mathe Janos" din localitatea Herculian", precum apro
aplicdrii procedurii simplificate, varianta online gi desemnarea Comisiei de evaluare gi a experli
cooptati
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Se trece la dezbaterea primufui punct de la ordinea dn zi aprobata

1; ,l,Ploiect de hotlrdre privind aprobarea modificdrii listei obi ctivelor de investilii aferenra bugel
Iocal de venituri gi cheltuieli al comunei, aprobat prin Hotararea Consiliului Local aicomunei Bafini

D-ul Simon Andras primarul comunei da la citire proiectul de hotdrbre privind apro
nivelului contribuliei Consiliului local Bdfani la s slinerea serviciilor sociale acordate in cadrul Dir

r0/r8,Q2,20,20

D-ul Simon Andras primarul comunei da la citire proiectul de hotdrdre privind aprobarea
modificdrii listei obiectivelor de investilii aferenta bugetului local de venituri qi cheltuieli al comunei ,
aprobat prin Hotararea Consiliului Local al comunei Bdfani nr. 10/18,02,2020 si a referatului prev
la att' 136 alin (8) litera ,,a,, din din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ

Se da cuvantul pentru d-na secretar general pentru prezentatea raportului
aparatului de specialitate a primarului intocmit asupra proiectului de hot6r6re conform
litera,,b,, din din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ.

Se d[ cuvintul pentru cele trei pregedinti ale Comisiei de speciliatate pentru agricu
activitati economici financiare , administrarea domeniului public si privat al comunei si p
presedintele comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului , urbanism, protectia mediul
turism , juridic si de disciplina si presedintele comisiei de specialitate activitati social cultural,cu
munca, protectia sociala, invatamant sanatale si familie, protective de copii, tineret si sport pentru
ptezentat avizele intocmit asupra proiectului de hotdrdre conform art. 136 alin (8) litera ,,i,, din
OUG m, 5712019 privind Codul Administrativ.

Pe baza art. 136 alin (9) din din OUG m, 5712019 privind Codul Aclministrativ se
cuv[ntul pentru d-na OIah Veronka secretarul general UAT Bdlani pentru prezentarea faptului ca
fost indeplinite conditiile prevazute la alin.(8) al art. 136 din OUG nr. 57/2019 orivind
Administrativ

Se dd cuvintul pentru discufii-
Ne avdnd ludri de cuvinte se trece la vot pregedintele gedinfei solicita votul

unanimitate adicd cu 13 voturi pentru,
a modificbrii listei obiectivelor de investilii
prin Hotararea Consiliului Local al comunei

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

gi s-a adoptat E

2. Proiect de hotir0re privind aprobarea nivelului contributieila suslinerea serviciilor sociale acordate in cadrul
Asistenld Sociald gi Protectia Copilului Covasna, pe anul 2020

Generale'Asistenld Sociald gi Proteclia Copilului Covasna, pe anul 2020 si a referatului prevazut la art.
alin (8) Litera,,a,, din din ouG nr. 5712019 privind codul Administrativ

Se da cuvantul pentru d-na Yinczi Rozalia pentru prezentarearaportului
resort din cadrul aparatului de specialitate a primarutui intocmit asupra proiectului
aft. 136 alin (8) litera ,;b,, din din ouG nr. 5712019 privind codul Adminisirativ.

Se dd cuvintul pentru pregedintele Comisiei de speciliatate pentru
economici financiare , ud-inirtraiea domeniului public si privat ut .orn.,lrrJ
avizul consultative intocmit asupra proiectului de hotdrdre conform art. 136 alin
OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ.
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din .ca

art. 136 alin

aferenta bugetului local de venitur
Bdlani nr. l0l 78,02,2020

Consiliului local
Direcliei Generale

compartirnentului
de hotdrdre confo

agricultura, activi
pentru a fi
(8) litera,,c,,



Pe,baza art,'13'6 alin (9)',-din din.OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ se
ouvdntul pentru d'na Olah Veronka:secrelarul general IJ T Bdlani pentru prezentarea
fost indeplinite conditiile prevanX,e,la alin(8) al art;. 136 din OUG nr 57l20lg
Administrativ : :

Se d5:cuvintul pentru diseulii-
Ne avdnd:ludii de cuvinte se trece la vot pregedintele gedinJei solicita votul

Consiliul' voteazl. cu unanimitate adicd cu L3 voturi pentru, qi s-a adoptat HgtarA:
lf'??lls;Q!.2Q2f, privind aprobarea nivelului contribu[iei ConsiliulJi local 

'nalani 
la suslinerea servici

compartimentului
de hotdr[re con

sociale acordate'in cadrul Direcliei Generale Asistentd Sociald gi ProtecJia Copilului Couuunu, pe anul2020

Se trece la discutarea utmdtorul punct de la ordine a de zi aprobat

3. Proiectul de Hotarare privind emitera aeordului
necesare in vederea demardrii procedurilor pentru contractarea
asigurarea prefinantarii gi coofinanldrii investiliei finanlat pe baza
MDRAP

de principiu pentru inceperea de
unei finantdri rambursabile inteme

de contractul de finanfare rv.94ll5

D-ul Simon Andras primarul comunei da la citire proiectul de hotXrdre privind emi
acordului de principiu pentru inceperea demersurilor necesare in vederea demardrii procedurilor pe
contractarea unet tinantdri rambursabile interne oentru asisurarea prefinanlarii qi coofinanldrii investi{iei f,rnar
pe baza de contractul de finanlare nr.9411576412016 MDRAP ii a referatului prev azttt la uti. tge u
(8)litera ,,a,, din din oUG nr. s712019 privind Codul Administrativ

Se da cuvantul pentru d-na Yinczi Rozalia pentru prezentarearaportului
resoft din cadrul aparatului de specialitate aprimarului intoirnit asupra proiectului
art.136 alin (B) litera,,b,, din din oUG nr. 5712019 privind codul Adminisirativ.

Se d[ cuvintul pentru pregedintele Comisiei de speciliatate pentru amenaiarea
urbanism, protectia mediului , turism , juridic si de disciplina pentru i fi prezentat avizul
intocmit de asupra proiectului de hotdrdre conform art. 136 atin 1S; litera ,,c,, din din OUG
privind Codul Administrativ.

Pe baza art' 136 alin (9) din din OUG m. 5712019 privind Codul Administrativ se
cuvdntul pentru d-na Olah Veronka secretarul UAT Bdtani
indeplinite conditiile prevazute Ia alin.(8) al art. 136 din OUG

pentru prezentarca faptului ca au fl
nr. 57 12079 privind Codul Administrati

Se dd cuvintul pentru discutii-
Ne avdnd lu[ri de cuvinte se trece la vot pregedintele gedin{ei solicita votul .

Consiliul voteazd cu unanimitate adicd cu 13 voturi pentru, gi s-a adoptat Hqlarireavind u inceperea are in vedereapentr abile intem prefinanlarii gifinan w947676

Se trece la discutarea urmatorului punct de la ordinea de zi aprobata

4;Proiectul de hotarare privind modificarea art,l dinHotararea nr. 1512020 privind propunerea
evaluare a performanfelor profesionale individuale ale secretarului general al unitdlii administrative teritori
comuna Bdtani
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D:ul Simon Andras,primarul comunei da la citirg proieotul de hotdrdre privind modificarea aft,l
din Hotarare& 11r: 1512020 privind propunerea de evafuare a performanlelor profesionale individuale lale
secretarului general a1 unitdlii administrative teritoriale eomuna Bdlani si a referatului prevazut la art. 136
alin (8) liteya ,,a,,, dindin OUG nr. 5712,019 privind Codul Administrativ I

de resort din cadrul apara[ului de, specialitate a primarului 
- 

intocmil urupru proiectului de hota
conform art, 136 alin (8) litera ,,b;, din din OU G nr . 5,7 12019 privind Codul Administrativ,
: Se d[ cuvintul pentru.p-regedintele , Comisiei,de speciliatate pentru amenajarea teritoriul

urbanism; proteqtia mediului , turism , juridic , si de disciplina pentru a fi prezentat avizul intoc
asupra'proiectului de hotardre oonform aft. 136 alin (8) litera,,c,, din din OUG nr; 5712019 priv
Codul Admitristrativ;

Pe baza art. 136 alin (9) din din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ se dd cu
pentru d.na Olah Veronka secretarul UAT BSjani pentru prezentarea faptului ca au fost indepli
conditiile prevazute la alin.(8) al art.136 din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ

Se dd cuvintul pentru discutii-
Ne avdnd ludri de cuvinte ,. tr.". la vot pregedintele gedinfei solicita votur 

"

Consiliul voteazd cu unanimitate adicd, cu 13 voturi pentru, gi s-a adoptat llqtar0fea
nr. "24/15.04.2020 privind modificarea art,1 din Hotararea nr. 7512020 privind propunerea de evaluare a
performanlelor profesionale individuale ale secretarului general al unit6lii administrative teritoriale comuna
Batani

Se treie la discutarea urmatorului punct de la ordinea de zi aprobata

S,Proiectul de hotarare privind modificarea art,1 din Hotararea nr. 19/2020 privind a
contului de executie al bugetului SC constructorul Bdlani SRL, pe anul2019

D-ul Simon Andras primarul comunei da la citire proiectul de hotdrdre privind rectifi
bugetului local al comunei Batani si a retbratului prevazutlait.136 alin (8) litera ,,i",, diin di
57 12019 privind Codul Administrativ

Se da cuvantul pentru d-na Olah Veronka pentru prezentarearaportului compartimentului
resoft din cadrul aparatului de specialitate a primarului intocmit asupra proiectului cle hot6rdre confc
afi..736 alin (8) litera,,b,, din din ouG nr. 5712019 privind codul Administrativ.

Se dd cuvintul pentru pregedintele Comisiei de speciliatate pentru amenajarea teritoriul
urbanism, protectia mediului , turism , juridic si de disciplina pentru i fiprezentat avizul intocmit
cele doua comisii asupraproiectului de hotdrdre conform art, 136 alin (8) litera,,c,, din din OUG
57 12019 privind Codul Administrariv.

Fe baza att. 136 alin (9) din din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ se dd cuvdn
pentru d-na Olah Veronka secretarul UAT Bdlani pentru prezentarea faptului ca au fost indeplin
conditiile prevazule la alin.(8) al art.136 din OUG nr. 57l20Ig privind Codul Administrativ

Se dd cuvintul pentru disculii-
Ne avdnd luari de cuvinte se trece la vot preqedintele gedinlei solicita votul .

Consiliul voteazd cu unanimitate adicd cu 13 voturi Bentru, si s-a adontat
nX"'?5-|.LSM,,Z929 privind modificarea art,l din Hotararea nr. 1912020 privind aprobarea
executie al bugetului SC Constructorul Bdfani SRL , pe anul20l9

se trece la disiutarea urmatorului punct de la ordinea de zi aprobata

Hotar6

6,Proiectul de hotarare privind modificarea HCL nr. 2012020 privind modificarea HCL nr. 52 / 20
privind aprobarea documentaliei de atribuire a contractului de lucrdri pentru ,,Consolidare, refunctionalizare si
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lucrdri pentru ,,Consolidare, refunctionahzare si extindere Scoala ,,Mathe Janos" din localitatea Herculi
Drecum aorobarea,aplicdrii procedurii sirnplificate, varianta online qi desemnarea Comisiei,de evaluare

exlindere Scoala ;,Mathe Janos" dih::localitatea Herc rlianl',, precum aprobarea aplicdrii procedurii simplifi
varianta online qi desernn a comisiei de evaluare gi a expe4ilor coopiali i

D-uI Simon Andras primarul comunei 'da la citire proiectul de hotdrdre modificarea
nt. 2012020 privind modificareaHCtr nr. 52 I 2019 privind aprobarea documentafiei de atribuire a contractul

experfilor cooptali si a,referatuluf prevazrttla art. t3;6 afin (8) litera ,,a,, din dirr OUG m, 57
privind Codul' Admin strativ

, 'Se da euvantul pentru d=na , Olah Veronka pentru prezentarea raportului
resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului intocmit asupra proiectului
art. 136 alin (8) litera ,,b,, din din oUG nr. 5712019 privind codul Administrativ.

Se dd cuvintul pentru pregedintele Comisiei de speciliatate pentru modificarea HCL
2012020 privind modificarea HCL nr. 52 I 2019 privind aprobarea documentafiei de atribuire a contractului
lucrdri pentru ,,Consolidare, refunctionalizare si extindere Scoala ,,Mathe Janos" din localitatea Herculi
precum aprobarea aplicdrii procedurii simplificate, varianta online qi desemnarea Cornisiei de evaluare
experlilor cooptaJi pentru a fr prezentat avizul intocmit de cele doua comisii asupra proiectului
hotdrlre conform aft.136 alin (8) litera,,c,, din din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

compartimentulu
de hotdrdre confi

dd cuPebaza arl. 136 alin (9) din din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ se

pentru d-na Olah Veronka secretarul UAT Bdfani pentru prezentarca faptului ca au fost
conditiile prevazute la alin.(8) al art.136 din OUG nr, 5712019 privind Codul Administrativ

Se dd cuvintul pentru discufii-
Ne avdnd ludri de cuvinte se trece la vot pregedintele gedintei solicita votul

Consiliul voteaz6. cu unanimr'tate adicd cu 13 voturi pentru, si s-a adoptat Hotar6
nt.26/15.04,2071Q privind modificarea HCL nr. 2012020 privind modificarea HCL nr. 52 I 2019 priv
aprobarea documentaliei de atribuire a contractului de lucrdri pentru ,,Consolidare, refunction alizarc si extind
Scoala ,,Mathe Janos" din localitatea Herculian", precum aprobarea aplicdrii procedurii simplificate, vari
online si desemnarea Comisiei de evaluare ;i a experlilor cooptali

Ne avdnd alte probleme inscrisd la ordinea de zi gedinla se declard inchisd la orele 15. 10.

Batani , 15 APRILIE 2020
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