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PROCES VERBAL

1 IANUARIE 2019 , cu ocazia {inerii qedintei extraordinard a

na IANUARIE 2019
convocatd prin dispozilia primarului nr, 15 din 28 ianuarie 2019 r

ilor art. 49 aliniatul (l) si (3) din Legea rr. 21512001 privind
locald republicatd ,de dl primar Simon Andras , iar invitalia privind
a fost adus6la cunoqtinla locuitorilor comunei prin afrgare in vitreinlele

alie gi in punctele de colectare a laptelui in localitdliile Balanii Mari ,

Bdi , Herculian gi Aita Seacd iar in regedinJa comunei in localitatea
gta gi pe panoul de anunti .

inal facut de secretarul consiliului local Olah Veronka reiese ca din 13

format consiliul local sunt prezerfii 11 consilierii si anume:
Ervin , Gecse Csaba-Atilla ,Gecse Levente , Konsza Andras Emil ,

re, Szakacs Zoltdn, Dimeny Zoltan, Komporaly Levente si Mokan

Bela, si Olah Csaba
lierilor se participa de drept Simon Andras - primarul comunei , Olah

vicenrimarulnsiliului local Batani si Konsya Andras Emil
prezent d-na Y rnczi Rozalia contabil
cd qedinla este legal constituite conform prevederilor aft.

a nr. 2l5l200lcu modificdrile ulterioare privind administratia
Nr. 40
publica

gi complectdrile ulterioare.

SZAKACS ZOLTAN ales in gedinJa din luna NOI 2018 pebaza
15/2001 legea administratiei publica locald republicatd ocupd locul si
deschide qedinta extraordinard din luna IANUARIE 2019 qi dd la citire
gi solicita votul pentru aprobarea ordinii de zi a gedin{ei extraordinara

19,
i de zi propus.

care stau la baza determinarii salariilor pentru functiile publice si

aparatului de specialitate alI familiei ocupationald,,Administra{ie,, din
i inceoand cu 1 ianuarie2019

lui indemniza\ia lunara a consilierilor locali
poartelor de activitate pe anul 2018 de cltre alegilor locali
inJei solicit[ votul pentru aprobarea ordinii de zi propus de primar,

1 1 voturi ,,pentru,, a fost aprobat ordinea de zi penttu gedin{a
IANUARIE 2019 dupd cum urmeaza :

i care stau labaza determinarii salariilor pentru functiile publice si
familiei ocupalionald,,Administrafie,, din aparatului de specialitate al

i inceoand cu 1 ianuarie2019
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2.Stabilirea
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stabilit numarul
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Cu o intarzie
Ne avf,nd c

In continuare
l.Stabilirea

Se da cuvant

conformitate cu prevederile art. 42 aliniatul (5) din Legea nr.
dd cuv[ntul pentru eventualele observa]ii sau contesta]ii asupra

it in gedinfa anterioard
de 18 minute sosesc consilierii Ordos Bela si Gecse Levente
testaJii asupra procesului verbal intocmit ,

adicd cu 13 voturi ,,pentru" procesul verbal
form art. ff. 42 aliniatul (5) diri Lesea

locald republicatd .

trece la punctul unu al ordinii de zi aprobat gi anume la
ficientii care stau la baza determinarii salariilor pentru functiile
din cadrul familiei ocupafionala ,,Administratie,, din aparatului

marului comunei Batani incepand cu 1 ianuarie 2019
ras primarul comunei da la citire proiectul de hotdrEre

consiliul aprobd cu
al gedintei din luna

m.21512001 privind

rmpreuna cu
determinarii
ocupalionala

privind aprobarea Stabilirea coeficientii care stau la baza
nctiile publice si contractuale din cadrul familiei

ului de specialitate al primarului comunei Batarri incepand cu 1

tand si punctul de vedere a Sindicatului NOVA VITA
pentru d-na contabila Vinczi Rozalia pentru prezentarca raportului
tului de hotdrdre privind Stabilirea coeficientii care stau la baza
pentru functiile publice si contractuale din cadrul familiei ocupa{ionald

aparatului de specialitate al primarului comunei Batani incepand cu 1

I pentru preqedintele comisiei de specilitate pentru prezentarea avizului
te asupra proiectului de hotdrdre privind Stabilirea coefrcientii care
ii salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul familiei

istralie,, din aparatului de specialitate al primarului comunei Batani
20t9

I pentru d-na Olah Veronka secretarul UAT Bdlani pentru prezentarea
pra proiectului de hotdrAre privitoare , conform aft. Il7 litera ,,a,, din

privind administraJia publica locald , republicatd . Secretarul consiliului
legalitate ,

pentru discufii-
Ne avdnd lud de cuvinte se trece la vot pregedintele gedinlei solicita votul .

azd" cu unanimitate adicd cu 13 voturi pentru gi s-a adoptat Hotarflrea
privind Stabilirea coefrcientii care stau la baza determinarii salariilor

si contractuale din cadrul familiei ocupalionald,,Administratie ,, din
al primarului comunei Batani incepand cu 1 ianuarie 2019

antumului indemnizafia lunara a consilierilor locali
ndras primarul comunei da la citire proiectul de hotdrdre impreuna cu
ivind Stabilirea cuantumului indemnizaJia lunara a consilierilor locali

pentru d-na contabila Yinczi Rozalia pentru prezentarca raportului de

i de lrotdrdre privind Stabilirea cuantumului indemnizalia lunara a

Se d[ cuvint pentru pregedintele comisiei de specilitate ,,A,, pentru prezentarea
de specialitate date in sedinta reunite a cele trei comisii asupra
re privind Stabilirea cuantumului indemnizalia lunara a consilierilor
vizat proiectul de hotarare cu modif,rcare adica cu modificarea cum s-au
'/o din indemnizatia primarului s-a fie acordat pentru o sedinta a
ordinara sau extraordinara si pentru o sedinta de comisie s-a fie
intelor platite la o sedinta de Consiliul local si o sedinta a comisiiei
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Legeam.2l5 1200
local prezintd avizul
propunerea facute
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Prezentul

Se dd cuvdnt pentru d-na Olah Veronka secretarul UAT BaJani pentru prezentarea
asupra proiectului de hotdrdre privitoare , conform art. Ifl litera ,,a,, din
privind administralia publica locald , republicatd . Secretarul consiliului

legalitate prezentand totodata urmatoarele Luand in considerare
cele trei comisii de specialitate aratate in raportul rtr. 470 din 30

revederile legale si atributiile ordonatorului principal si a consiliului
pectiv ca ,,Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din

igurd de ordonatorul de credit. Salariile de bazd. se stabilesc potrivit
i hotarlre , astfel incdt, impreuna cu indemnizaliile lunare gi celalalte
ui de salarizare sd, se incadreze in fondul bugetar aprobate anual pentru
in vederea rcalizdrii obiectivelol , programelor si proiectelor ce revin ,

in vedere si faptul ca bugetul local pentru anul 2019 tnca nu a fost
ici bugetul statului pe anul 2019 Ia capitolul cheltuieli de personal dacd
e cu personal -pentru salariile personalului functii publice , personalului
locali calculat atat la posturile ocupate cat si la posturile vacante pe

pe perioada 1.01 .20I9-3L12.2019 ordonatorul principal de credite va
de posturi astfel incdt sd se asigure plata integrala a tuturor drepturilor
se acordd in condiliile legii, cu incadrarea in cheltuielile de personal

I pentru anul 2019 , si coeficientele care determina salariile si
ale alesilor locali demnitari si consilierii locali .

pentru discufii-
ludri de cuvinte se trece la vot pregedintele qedinlei solicita votul .

Consiliul vot cu unanimitate adicd cu 13 voturi pentru gi s-a adoptat Hotarffrea
privind Stabilirea cuantumului indemniz alra lunara a consilierilor locali

trece la punctul urmdtor al ordinii de zi aprobat gi anume la
rezentsrea rapoartelor de activitate pe anul 2018 de catre alesii

zentat nici un rapoft nici de primar , viceprimar , consilierii locali nici
litate

secretarul comunei , pune in vedere inca odata alegilor locali gi

rtate cd, conform prevederilor legale au obligalia de a depune in scris
pe anul precedent respectiv pe anul 2018 panala3l atlLte 2019 precum

economica si sociala a comunei de catre dl. primar pentru anul 2018

Ne avdnd alt
Legea m.21512001).
probleme aprobate la ordinea de zi , gedinJa se declard inchisd la orele

ces verbal s-a incheiat de drept .

Batani , 31 ianuarie 2019 .
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SZA ZOLTAN


