ROMANIA
JUDETUL COVASNA
COMLINA BATANI
CONSILIUL LOCAL

\R.28612020

PROCES VERBAL

2020 , cu ocaziaJinerii

.r"r rAi$;T[:;';T3IIANUARIE

sedintei ordinard a consiliutui locar din

$edinta fost convocatd
::evederilor art' 133 alin (2), ryin.{1no-21}ia primaru lui
i't' tzi
a

,.]il'ii','1Ti'J.t',hfft"|"-*
-

56;

nr,2 din 17IAN 2020 , ini\iatpe baza
aj^lll.
din o.u.G . r. 57/2019 privind
"lli.
^
codul
Andras
, i"' J'rlrrq,a "r,
privind

in
comun

rlectare a laptelui

:: in regedinfa

La apelul nom
consilier din care er
_3ajo Ervin , Gecse (
-

ordinea de zi propusa a fost
adusd ra
n punctele de
gi Aita Seacd

-:

reiese ca din
.^..^*_
.. r13^
prezenti
consilierii gi anume; oh M;;
Istvan
te , ordog Bela, olah Csaba
, Nirr^b"U"" Szasz
a-Susana
comunei , Olah Veronka
,rn+
ort

r:dre,

Szakais
In afara
'-Jretarar genef

Ca invitati sunt prezenti
d_na Vinczi Roz
':marului comunei Bafani si Bardol;ffii;:;f.r"nt

.,"""1,iJ."ilJ[:1Ti

la compartimentul

Jnfffe.specialitate

Xffi,T,;;iffiffi*tr {i;tril*fl n7

a

a,iniatu, (,) din

D-ul consilier GECSE csABA
ATILLA ales in gedinla din luna
.za aft'723 aliniatul (l)
MOIEMBR rE 2019 p"
din ordonanta de 'rgenta a Guvernului
nr. 57 r20r9 privind codul
deschide ;?;;;; ordinard ain
runa TANUARTE 2020
ei da
D-na secretar general.-ur
u"iiutii administrative teritoriala
:3 aliniatul (1s)
in c
d; ouc-;.^'ilzotg
rile art.
pririrJ-clou Adminis
.,f ?.l:1t ;TUffAfr! Mestaliiasupra proceseului verbal inlo.n'it i"
ne avdnd se trece la vot
si s-a aprobat procesul
-

:T;iffi:*,;*:1*;::f*ei1i,

s

ffffi;

verbal de sedinta

luna DECEMBRIE
'.-3*:i1ilffiffflTt*f,f*$:,ll,r,r:;:fi;:',iuu"onro.m;;; ,,din138
a,iniatur (15) din

,
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Ordini de zi propus

Proiect de
2020_2021

hotrrire privind

aprobarea retelei gcolare

din comuna Bafani

pentru anul scorar
Proiect de hotirare.privind
aprobarea planului de
acfiuni sau rucrdri de interes
local pentru anul
de catre f.,,ou,,.r. majore
,, -ity'"?r!ilffi"rfl?J11X'.?l;."r'"
apte de

l'

m1il:,"'#li;"",
t t,lffili::::"r;i;i#i,'::'lta^prosramurui

audien{eror acordare de cdtre

desemnarea consilierii local in comisia de evaluare a performan{elot'
profesionale individuale ale secretarului general al unitifii administrativ teritoriale comuna Balani

- proiect de hotirfire privind

i

proiect de hot[rflre privind aprobarea numarului asisten]ilor personali angajati cu contract

individual de muncd pe anul 2020'
:. Proiect de hotlrflre privind stabilirea modului de intocmire a registrului agricol
la nivelul UAT comuna BATANI
-. proiect de hotlrflre privind aprobareaunui studiu, precum
3
Ei aproiectului Actului adilional nr'
la Contractul de delegare a geitiunii serviciului de transfer, tratare gi depozitare deqeuri in judeful
Covasna nr. 128128.04.2017, incheiat intre judelul Covasna gi Societatea S.C' ECO BIHOR
S.R.L.
Dl primar propune introducerea la ordinea de zi un punct fiind urgent , respective modificarea
HCL nr. 54111.12.2019 privind impozitele si taxele locale pe anul2020
Se da cuvantul pentru secretarul generalal comunei care prezinta ca proiectele de hotarari
::scrise la ordinea de zi si la punctual care se doreste sa fie introdus indeplinesc conditiile prevazute
, art. 136 alin. (8) din OUG nr,5712019 privind Codul Administrativ.
Pregedintele gedinfei solicitd votul pentru aprobarea ordinii de zi propus de primar cu
:rodificarea propusa , introducerea a unui punct , fiind urgent , consiliul voteazd: cu 13 voturi
.rentru,, si a fost aprobat ordinea de zi pentru gedinla ordinard din luna IANUARIE 2020 pe baza
:rt, 135 aliniatul (7) din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ dupd cumvrmeaza'.
-. Proiect de hotirire privind aprobarea retelei gcolare din comuna Bdlani pentru anul scolar
2020-202r
l. Proiect de hotirffre privind aprobareaplanului de actiuni sau lucrdri de interes local pentru anul
2020, pentru repafiiiarca orelor de muncd prestate lunar de cdtre persoanele majore apte de
muncd din familiile beneftciare de ajutor social
Proiect
de hotflrire privind stabilirea programului audien]elor acordate de cdtre consilierii locali
-1,
gi organizarea intdlnirilor cu cetalenii in semestrul l gi II al anului 2019
l. Proiect de hotirire privind desemnarea consilierii local in comisia de evaluare a performanfelor
profesionale individuale ale secretarului general al unitalii administrativ teritoriale comuna B6!ani
5, Proiect de hotirffre privind aprobarea numarului asistenlilor personali angajati cu contract
individual de muncd pe anul 20206. Proiect de hotirffre privind stabilirea modului de intocmire a registrului agricol
la nivelul UAT cornuna BATANI
Proiect
de hot[rfire privind aprobarea unui studiu, precum ;i a proiectului Actului adi]ional nr. 3
'.
la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare Ei depozitare deEeuri in judelul
Covasna nr, \28128.04.2017, incheiat intre judelul Covasna qi Societatea S.C. ECO BIHOR
S.R.L.
8.

Proiectul de hotarare privind modificarea HCL m.5412019 privind aprobarea impozitele si taxele

-ocale pe

anul2020

Se trece

1. Proiect de

la

dezbaterea

'

primului punct de la ordinea de zi aprobata

hotdrfire privind aprobarea retelei qcolare

din comuna Balani

pentru anul scolar

2020-202r

D-ul Simon Andras primarul comunei da la citire proiectul de hotdrdre privind aprobarea
retelei gcolare din comuna Bdlani pentru anul scolar 2020-202I si a referatului prevazut la art. 136 alin
l8) litera ,,a,, din din OUG m. 5712019 privind Codul Administrativ
Se da cuvantul pentru d-na sectretar general pentru prezenlarea raportului
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului intocmit asupra
proiectului de hotdr[re conform aft. 136 alin (B) litera ,,b,, din din OUG nr. 571201'9 privind Codul
Administrativ.
Se da cuvintul pentru Comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului, utbanistn,
protecfia mediului, turism, juridic[ gi de disciplind pentru a ft prezentat avizul consultative intocmit
asupraproiectului de hotdrdre conform aft. 136 alin (8) lrtera,,c,, din din OUG nr.5712019 privind

I

Pe baza att' 736 alin (9) din din ouc
nr. 5712079 privind Codul Administrativ se dd
pentru
d-na
olah
veronka secretarul general UAT BdJani pentru prezentarca
'-u'dntul
faptului ca au
Hst indeplinite conditiile prevazute la alin.(8)
al art. 136 din

ouc nr. 5712019 privind codul

\dministrativ

Se dd cuvintul pentru discutrii_
Ne avdnd ludri de cuvinte ,. tr... la vot pregedintele
gedinfei solicita votul .
Consiliulvoteazd"cuunanimitateadicdcu1jvoturipentru,9is-aaJoptat@U
27 '01'212Q

Se trece

l'

privind aprobarea retelei gcolare din
comun aBdlani pentru anul scolar 2020-202r

la discutarea urmdtorul punct de ra ordin
ea

d,e

ziaprobat

Proiect de hotrrf,re.privind aprobarea planului
de acfiuni sau lucrdri de interes local pentru
anul
2020' pentru repartizareu o..lot de muncd
prestate lunar a. .Jt..
majore
f.rrourr"t.
apte de
muncd din familiile beneficiare de
ajutor soci il

D-ul Simon Andras primarul comunei
da la citire proiectul de hotdrdre privind
aprobwea
::anului de acfiuni sau lucrdri de interes
local pentr u unitzozo, pentru rcpartizarea
orelor
de munca
:restate lunar de cdtre persoanele majore
apte de muncd din ramitiit" b;;fir;ure
de
ajutor
social si a
=tiratului prevazutla art. 136 alin (8) lit"ra ,,a,,din din ouc nr. 57/201g privind
codul
Administrativ
Se da cuvantul pentru d_na Bardocz
Emil ntru
compartimentului
:e resort din cadrul aparatului de speciali
tate a
ului
ctului de hotdrare
:.-.nform art.136 alin (g) litera,,b,,Ain
Ain OUG nr.
19 p
ativ.
Se dd cuvintul pentru cele doua
pregedinti ale comisilor de pentru
a fr prezentat avrzele
r'o'aia'. conrorm art 136arin (8) rit",.u
,,.,, ai,,
Pe baza aft' 736 alin (9) din din
ouc nr. 5712019 privind Codui Administrativ se dd
:':r'dntul pentru d-na olah Veronka
secretarul general uAT Balani pentru
prezentarea fbptului ca au
conditiile prevazute la alin.(8) al arr.
136 din
nr, 57t20t9 privind codul

ilSt'b1'l.:Zi,:;i;;:tilif"ffXiffi,f;:l-{,ff"

ouc

ilil,lti#te

Se dd cuvintul pentru disculii_

Ne avdnd ludri de cuvinte ,L t
la vot pregedintele qedin solicita
votul .
"r. adrci.u
consiliul voteazd cu unanimitate
rs
voturi
ntru,
qi
s_a adoptat H-gtarfirea
t'2/27'01.2020 privind aprobareaplanului
de acfiuni sau lucrdr . ini.."r1ocal pentru
anul 2020,
-ntru repartizarca orelor de muncl prestate
lunar de cdtre persoanele majo re apte
de muncd din
::.miliile beneficiare de ajutor social r

:3 rrece la discutarea utmdtorul punct
de la ordin ea de ziaprobat
-l' Proiect de hotirare privind stabilirea programului
audien{elor acordate de cdtre consilierii
locali
si organizarea intalnirilor cu cet'fenii il
at anutui2020

,;;;;;;il;ili

D-ul Simon Andras primarul comunei
da la citire proiectul de hotbrire privind
::ctificdrii Bugetului t::il di venituri gi
aprobarea
cheltuieli al comunei Bafani , pe anur 2019
r'e'azut laaft' 136 alin (B) litera,,a,,din
sia referatujui
din ouG nr. 5712019 privind codul
Administrativ
Se da cuvantul pentru d-na
contabila vinczi Rozalia pentru prezentarca
:rnpartimentului de resort din cadrul
raportului
rp.gi"ritate i pri-urirr"i intocmit asupra
-''riectului de hotdrdre conform art. 136-uyTtuntii-a.
utin 1s; iiterc,,.b,, din din oub rtr.57/201gprivind
r-iministrativ.
codul
Se dd cuvintul pentru pregedintele
.comisiei de specil iatate pentru agricultura , activitati
*jnisirarea
domeniului
puuric sil rivat atcomunei si
::;-lli",i^0"11T:?,1"^;

si de disciplina pentru a fr prezentat avrzul intocmit de cele doua
comisii asupra proiectului de
hotdrdre conform aft' 136 alin (8) 7itera,,c,,din din
oUG nr. 5Tl2llgprivind codul Administrativ,
Pe baza aft' 736 alin (9) din din oUG nr. 5712079
privind Codul Administrativ se dd
cuvdntul pentru d-na olah Veronka secretarul UAT Bdlani
pentru prezentarea f-aptului ca au fost
indeplinite conditiile ptevazute la alin.(S) al art. 136 din
oUG nr. 57/2019 privind codul

Administrativ
Se dd cuvintul pentru discufii_
Ne avdnd ludri de cuvinte se trece la vot p
Consiliul voteazdcu unanimitate adic6 cu
privitoare stabilirea programulu
nirilor cu cetd{enii in semestrul I

ali

gi

se trece la discutarea ultumului punct de la ordin ea de
ziaprobat
4.

Proiect de hotirAre privind

desemnarea consi

e secretarului general

de
comuna Balani si a r

primarul comunei
r profesionale indiv

. 136 alin (B) litera ,,a,, clin din ouG nr. 5712019 privind
codul Administrativ '
olicita propuneri pentru cele doua consilier care s-a faoa
parte din comisia de e
Endre propune pe d-na consilier local Bocskor Ana
- Susana si pe d-ul consilier local Balo E uintu"
sza Andras Emil pentru prezentarea raportului
de specialrtate a primarului intocmii asuDra
ra ,,b,, din din OUG nr. 5712019 privind Codul

Pe baza art. t36 alin (9) din din OUG nr. 5712079
:uvdntul pentru d-na Olah Veronka secretarul UAT

rdeplinite conditiile prevazute la alin.(g)

al

privind Codul Administrativ

se dI

Balani pentru prezentarea faptului ca au fost
art. 136 din OUG nr. 5712019 privind Codul

rdministrativ
Se da cuvintul pentru discutii_
Ne avdnd ludri de cuvinte se trece la vot pregedinte
Consiliul voteazd cu unanimitate adici cu 13
ar.!127.0!,?Q?0 privind desemnarea consilierii local
-.-'I-esionale individuare ale secretarului general al unitalii

): :rece la discutarea ultumului punct de la ordin ea de ziaprobat
-i' Proiect de hotirire privind aprobarea numarului asistenJilor
personali angajali cu contract
individual de muncd pe anul 20t0_
D-ul Simon Andras primarul comunei da la citire proiectul
de hotardre privind aprobarea
-rarului asistenlilor personali angajali cu contract individual de muncd pe anul 2020- si
a referatului
: ':'' azut la art' 736 alin (8) litera
,,a,, din din oUG nr. 5712019 privind Codui Administrativ
Se da cuvantul pentru d-na consilier
Yinczi Rozalia
prezentarea raportului
- ::artimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate apentru
p.i-arutui intocmit asupra
:---:ctului de hotdrdre conform aft. 136 alin (g) litera.-b-

Se dd cuvintul pentru preqedintele Comisiei de specilratate pentru agricultura, activitati
economici financiare , administrarea domeniului public si privat al comunei si pentru presedintele
comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului , urbanism, protectia mediului , turism ,
iuridical si de disciplina pentru a ft prezentat avrzul intocmit de cele doua comisii asupra proiectului
de hotdrdre conform arI. 136 alin (8) litera,,c,, din din OUG nr. 5712019 privind Codul

\dministrativ.
Pe baza art. 136 alin (9) din din OUG m, 5712019 privind Codul Administrativ se dd
cuvdntul pentru d-na Olah Veronka secretarul UAT Bdlani pentru prezentarea faptului ca au fost
indeplinite conditiile prevazute la alin.(S) al arlr. 136 din OUG nr. 5712019 privind Codul
-\dministrativ
Se dd cuvintul pentru discufiiNe avdnd ludri de cuvinte se trece la vot pregedintele gedin{ei solicita votul
Consiliul voteazd cu unanimitate adicd cu 13 voturi pentru, gi s-a adoptat Hqtaf0lea
nr,5J27,"$1.2020 privind aprobarea numarului asistenfilor personali angaja[i cu contract individual
"

de muncd pe anul 2020Se trece

6,

la discutarea ultumului punct de la ordinea de zi aprobat

Proiect de hotirffre privind stabilirea modului de intocmire a registrului agricol la nivelul UAT
comuna

BATANI

D-ul Simon Andras primarul'comunei da la citire proiectul de hotdrdre privind stabilirea
nodului de intocmire a registrului agricol la nivelul UAT comuna BATANI si a referatului prevazut la
,:rt. 136 alin (B) lirera ,,a,, din din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ
Se da cuvantul pentru d-ul viceprimar Konsza Andras Emil pentru prezentarca raportului
:omparlimentului de resorl din cadrul aparatului de specialrtate a primarului intocmit asupra
:roiectului de hotdrdre conform art. 136 alin (8) litera,,b,, din din OUG nr. 5112019 privind Codul
\dministrativ.
Se d[ cuvintul pentru preqedintele Comisiei de speciliatate pentru agricultura, actlrlali
::onomici financiare , administrarea domeniului public si privat al comunei si pentru presedintele
:-rmisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului. turism,
.:ridical si de disciplina pentru aftprezentat avrzul intocmit de cele doua comisii asupra proiectului
-e hotdrdre conform art. 136 alin (8) litera,,c,, din din OUG nr. 5712019 privind Codul
-.,dministrativ.

Pe baza art. 136 alin (9) din

din OUG nr.

5712019

privind Codul Administrativ

se dd

rvdntul pentru d-na Olah Veronka secretarul UAT Bdlani pentru prezentarca faptului ca au fost
:deplinite conditiile prevaztte la alin.(8) al art. 136 din'OUG nr. 5712019 privind Codul
-Jministrativ
Se da cuvintul pentru discufiiNe avdnd ludri de cuvinte se trece la vot pregedintele gedintei solicita votul .
Consiliul voleazd cu unanimitate adic[ cu 13 voturi pentru, qi s-a adoptat Hqta_f0fg*a
nr.6127.AL202_0 privind stabilirea modului de intocmire a registrului agricol la nivelul UAT comuna

,

r \TANI

':

trece la discutarea ultumului punct de la ordinea de zi aprobat

-. Proiect de hotirf,re privind aprobarea unui studiu, precum qi a proiectului Actului adilional nr. 3
la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer,tratare gi depozitare deEeuri in
judelul Covasna nr. 128128.04.2017 , incheiat intre judelul Covasna qi Societatea S.C. ECO
BIHOR S.R.L.
D-ul Simon Andras primarul comunei da la citire proiectul de hotdrdre privind aprobarea
-. :ii studiu, precum gi a proiectului Actului adilional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii
-=r iciului de transfer, tratare qi depozitare deqeuri in judelul Covasna nr. 128128.04.2017 , incheiat

I

intre judelul Covasna gi Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L. si a referatului prevazut laart,l'36 alin (B)
litera,,a,, din din OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ
viceprimar Konsza Andras Emil pentru ptezentarea raporlului
Se da cuvantul pentru
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului intocmit asupra
proiectului de hotdrdre conform art. 736 alin (8) litera ,,b,, din din OUG nr. 5712019 privind Codul

d-ul

Administrativ.
Se dd cuvintul pentru pregedintele Comisiei de speciliatate pentru agricultura, acttvrtatt
economici financiare , administrarea domeniului public si privat al comunei si pentru presedintele
comisiei de specialitate pentru amenajarca teritoriului , urbanism, protectia mediului , turism ,
juridical si de disciplina pentru afrprezentat avtzul intocmit de cele doua comisii asupra proiectului
de hotdrdre conform ar1.. 136 alin (8) litera ,,c,, din din OUG nr. 5712019 privind Codul
\dministrativ.
Pe baza art. 136 alin (9) din din OUG m. 5712019 privind Codul Administratjv se dd
;ur,[ntul pentru d-na Olah Veronka secretarul UAT Balani pentru prezerrtarea faptului ca au fost

I

:ndeplinite conditiile prevazute la alin.(8) al art. 136 din OUG ff. 5712019 privind Codul
\dministrativ
Se da cuvintul pentru discufiiNe avdnd ludri de cuvinte se trece la vot pregedintele qedin{ei solicita votul .
Consiliul voteazdcu unanimitate adicd cu 13 voturi pentru, qi s-a adoptat Sglg+[g9g
nr.7l27.9!.20'20 privind aprobarea,rmui studiu, precum qi a proiectului Actului adilional nr. 3 Ia
judelul
--..ntractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare qi depozitare deqeuri in
- :r'asna nr. 128128.04.2017 , incheiat intre judeJul Covasna gi Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L.
\3 trece la discutarea utmdtorul punct de la ordinea de zi aprobat
8. Proiectul de hotarare privind modificarea HCL nr. 5412019 privind aprobarea impozitele
,
locale pe anul2020
D-ul Simon Andras primarul comunei da la citire proiectul de hotdrdre privind modificarea
-,--- nr. 5412019 nrivind aprobarca impozitele si taxele locale pe anul 2020 si a referatului prevazutla
e- . -:6 alin (8) litera ,,a,, din din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ
Se da cuvantul pentru d-na consilier Vinczi Rozalia pentru prezentarea raportului
--t--:artimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului intocmit asupra
de hotdrdre conform art. 136 alin (B) litera,,b,, din din OUG m,5712019 privind Codul
---rxele

--.r,-tului

-,=:inistrativ.
Se da cuvintul pentru pregedintele Comisiei de speciliatate pentru agricultura, activitati
:: - ---,:mici financiare , administrarea domeniului public si privdt al comunei si pentru presedintele
-.-*-'lei de specialitate pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului, turism ,
'r ::::l si de disciplina pentru a fr prezentat avrzul intocmit de cele doua comisii asupra proiectu'lui
:.-.:irdre conform art. 136 aiin (8) litera,,c,, din din OUG nr. 5712019 privind Codul
=-,:---:istrativ,
Pe baza art. 136 alin (9) din din OUG nr. 571201.9 privind Codul Administrativ se da
---' ---:-i pentru d-na Olah Veronka secretarul UAT BaJani pentru prezentarea faptului ca au fost
=i:c-:iire conditiile prevazute la alin.(8) al afi. 136 din OUG nr. 5112019 privind Codul
r,-r- -i:uati\r
Se dd cuvintul pentru disculii\e ar,6nd ludri de cuvinte se trece la vot pregedintele gedintei solicita votul .
Ct'rnsiliul voteazd cu unanimitate adicd cu L3 voturi pentru, gi s-a adoptat Hotarffrea
rl-.01.2020 privind modifcarea HCL nr. 54120I9 privind aprobarea impozitele si taxele locale

-:r-

l,-tlO

cuvantul pentru domna secretar general , cine aduce la cunostinta alesilor local faptul ca
:.r:---:::: art.225 alin (3) din OUG nr.5ll200l9 privind Codul Administrativ primarul prezinta
Se da

unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale si modul
de indeplinire a atributiilor sale , respectiv
pe baza art' 225 alin (2) din codul Administrativ
, Fiecare consilier local, precum si viceprimarul,
sunt obligati sa prezinte un raport anual de activitate,

Primarul comunei multumegte activitatea consilierilor local in cursul
anului 2079 , ureazd
un an cu indepliniri pentru anul2020 ,
Ne avdnd alte probleme aprobate la ordinea de zi qedinJa
se declard inchisd la orele 15.10.
Batani

,

27 ian2020

to cm it

-c

on tr as emneazd

OLAH V

r

general

