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PROCES VERBAL

incheiat azi 20 aprilie 2021, cu ocazia tinerii gedintei ordinard a consiliului
aprilie 2021

$edinfa a fost convocatd prin dispozilia primarului nr, 95 din 13 APRII,1E. 2021 ,

prevederilor art. 133 alin (2), art. I34 alin. (1) lit. a), din O.U.G. nr. 5712019 p

administrative, de dl primar Simon Andras, iar invitalia privind ordinea de zi propusd a
cunoqtinla locuitorilor comunei prin afigare in vitrinele magazinelor de alimenta{ie qi i
colectare a laptelui in localitdlile Bbfanii Mari, tsdlanii Mici, OzuncaBdi, Herculian qi

in reqedinla comunei in localitatea Bdlanii Mari a fost afigat qi pe panoul de anunf.
La apelul nominal fbcut de secretarul general al comunei B[{ani, Olah Veronka,

13 consilier din care este format consiliul local sunt prezenli l3 consilierii qi anume; OIa
Ilalo Hrvin" Keresztes lstvfn, Gecse l,evente , Ordclg Bela, Olnli Csaba, Nag_v ffabor,
Szakacs Zolt6n, Dimen.v* Zaltan, Kornporaly Letr'ente, Kcnsza Andras Emil si Bocskor A
Lingurar Samuil.

In afara consilierilor se participa de drept Simon Andras - primarul comunei,
secretar general al comunei B6,tani si Konsza Andras Emil viceprimarul

Ca invitali sunt prezenfi d-na Vinczi Rozalia consilier- contabil qi Szakacs Maria
administratorul SC Constructorul B[fani SRL gi dl topograf Nagy Alpar.

S-a constatat cd gedinla este legal constituite conform prevederilor art.13? alj
Orclonanla de Llrgenta a Guvernulu\nr. 5712019 prlvind Coilul Arlnrinistrativ.

Secretarul general al comunei solicit propuneri pentru alegerea preqedintelui de

D-na secretar general solicit[ propuneri pertru alegerea preledintelui de ged!n{5

de 3 luni.
Ill. Consilier Konsza Andras F)mil propune pe dl Keresztes lstvan
Plopunerea se supune la vot qi s-a admis ri

pregedintelui de gedin!5.

D-ul consilier Keresztes Istvan ales in gedinfa din luna APRILIE 2021 pe

aliniatul (1) din Ordonan{a de Urgenta a Guvernului nr. 5712019 privind Codul r\drnini
pe cei prezenfi, deschide gedinfa ordinard din luna APRTLIE 202I gi dd cuv6ntul pentru
general

D-na secretar general al unitblii adrninistrative teritoriala in conftrrmitate cu

138 aliniatui (15) din OllG nr. 57nAfi privind Codul Adminisirativ se dI c*vd,nlul pent

observa{ii sau contesta{ii asupra procesului verhal intocmjt in qedinfa anterioarfr qedi

MARTIE 2O2I .

ne avAnd se trece la rzot si s-a aprobat procesul vertral de gedin{a din luna hAAR
13 voturi pentru f[rfi voturi de ablineri sau irnpotriva eonfbrm art. nr. 13 8 aliniatui ( 15)
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Ne avdnd lubri de cuvinte se trece la vot pregedintele sedintei solicitd votul
consiliul voteazd, cu unanimitate adicd,cu 13 voturi pentru, gi s-a adoptat

privind aprobarea bugetului loca,l.gg1preal de venit gi cheltuieli al comunfr
2021

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

2' Proiect de hotlrire privind aprobarea buge,ttrluianual al SC CONSTRUCTORUL
anul202l.

D.ul Simon Andras primarul comunei dd la citire proiectul
bugetului anual al sc CONSTRUCTORUL Bdlani SRL pe anul202l
alin (8) litera,,a,, din or-rG nr" s720lc) privinci coclglAdministrativ

qi a referatului

Se dd cuvantul pentru d-na d-na contabilb' vinczi Rozalia pentru pre;
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului
proiectului de hotdrdre conform art. 136 alin (g) litera,,b,, din o[-]$ nr. s7/2019 pr
Actministrativ.

Se dr cuvdntul pentru pregedintele Comisiei pentru programe de dezvoltareecono
buget, finanle, administrarea domeniului public gi privat al comunei, agricultur
gospoddrire comunala, protecfia mediului, servicii si control, ;i pentru ir"r*",tint.t*
specialitate penil'u administratie publica locala, juridie a, apdrareaorclinii gi linigtii pgblice,
cetSgenilot qi a comisiei penttu ?nv6!6rndnt, s6nltate, culturfl, protective sociald, activitdl
de agrement pentru afrptezentat avizulintocmit de cele doud comisii asupra proiectului
conform art.136 alin (8) litera,,c,, din Ol.l{i nr.57i2A19 pr:ivind Codul Administrativ.

Pebazaart.136 alin (9) din OUG nr. bTl?,0119 privind Codr"rl Adrninjstrativ se
pentru d-na Olah Veronka secretarul UAT Bdlani pentru prezentarea faptului c[ au fost
condiliile prevdzute la alin.(8) al art. 136 din OIJG nr. 57/2019 privind Codul Administrat

Se dd cuv6ntul pentru discufii-
Ne avand ludri de cuvinte se trece la vot preqedintele qedintei solicitd votul
Consiliul voteazd cu unanimitate adicdcu 13 voturi pentru, qi s-a adoptat E{$taIiAl

?firfi4.?"qzr privind aprobareabugetului anual al SC CONSTRUCTORUL Bbfani SRL pe

se trece la discutarea urmdtorului punct de la ordine a de ziaprobat

3' Proiect de hotirAre privind aprobarea modific[rii IHCL 12/2021 privind modifica
5712020 privind aprobarea impozitelor gi taxelor locale pentru anul202r

D-ul Simon Andras primarul comunei d[ la citire proiectul de hotdrdre privind
HCL 12/2021 privind modificarea HCL nr. 57/2020 privind aprobarea impoziteior qi ta
pentru anul202r gi a referatului prevdzut la art. 136 alin (g) litera ,,a,, din ou{i nr. sT
Codul Adrninistrativ 
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Se db cuvdntul pentru preqedintele Comisiei de specialitate pentru administra{ie pt
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Pebazaart. 136 alin (9) din OUG nr.57l)-019 privind Codui,Aclministrativ se dd crlvdntul

pentru d-na Olah Veronka seuptarul UAT Biifani pentru prezentarea faptului cd au fost tnde,plinite

condiliif e prevlzute la alin-(8) al art. I 36 din OUG w'. 57 12019 privind Codul Administrativ
Se db cuvdntul pentru discufii-
Ne avdnd lubri de cuvinte se treoe la vot pregedintele gedir4ei solicita votul .

Consiliul votea'zl cu unanimitate adicd cu 13 vonrti penh'u, qi s-a adoptat

20,04.2J1?l privind aprobareamodificiriiHCLl2l202l privindmodificareaHCLnr, 5112020 privind
aprobarea impozitelor gi taxelor locale pentru anul 2021

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

4, Proiect de hotflrdre privind aprobarea modificdrii HCL nr. 1512021 privind insugirea gi

aprobarea documentafiei cu propunere de actualizare qi dezlipire a unui teren situat in Ozunca llai din
comuna Bdtani

D-ul Simon Andras primarul comunei dE la citire proiectul de privind aprobarea modificbrii
HCL nr. 1512021ptivind insugirea si aprobarea documenta{iei cu propunere de actualizare gi dr:zlipire
a unui teren situat in Ozunca Bf,i din cornuna Balani qi a reibratului previzut Ia art. 136 alin (8) litera
.,a,, din OIJG nr. 5712A19 privind Codul Administratir, .

Se d[ cuvAntul petrtru d-na secretar t)lah Veronka pentru prezentarea raportului
compaftimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului intocrnit asupra

proiectului de hotirdre conform ar(.. 135 alin (8) litera ,,b,, din OUG rr^ 5112019 pri,r,ind Codul
Adrlinistrativ.

Se dd cuvAntul pentru preEedintele Cornisiei c1e specialitate pentru adrninistralie publica local4
juLidica, apdrarea ordinii gi linigtii publice , a drephrilor cetS!,eniior pentru a fi prezentat avizul intocmit
de comisie asupra proiectului de hotdr0re confonn art. 136 alin (8) litera,,co, din OUG nr'.5712019
prii,ind Codul Arlrninistrativ.

Pebazaart. 136 alin (9) din OUG m.5'7i].019 privind Codul Adrriinistrativ se d6cuv6ntul
pentrur d*na Olah Veronka secretarul UAT Bdfani prentru prezentarea faptului c[ au fost indr:plinite
conditiile prevbzute 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 pre:gedintele qedinpi solicita votul .

Consiliul voteazE cu unanimitate adicd cu l3 voturi pentrLl, ;i s-a adoptat t{otarirea tnr.24 |
20.0'1.2-$?l privind aprobarea modificErij UCL nr. 1512021 privind insuqirea qi aprobarea
documenta{iei cu propunere de actualizare qi dezlipire a nnui teren situat in Ozunca B[i din comuna
Balani

Preqedintele qedintei mulfumeqte prezenla consilierilor local in qedinla din 20 aprilie '"2021 
,

No avA.nd alte probleme aprobate la ordinea de zi qedinfa se declarb inchisb la orele 15.15.

B{ani , 20 aprilie 2021
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