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2019 , cu ocazia linerii gedintei ordinard a consiliului local di

convocatd prin dispozilia primarului nr, 1 din 9 ianuarie 2019 , iniliat
liniatul (1) si (3) din Legea nr. 21512001 privind administralia publica

mar Simon Andras , iar invitalia privind ordinea de zi propusd a fost ad

comunei prin afigare in vitreinlele magazinelor de alimentalie gi in punct
localitaliile Bdlanii Mari , BdJanii Mici , Ozunca Bdi , Herculian gi Aita S

n localitatea Bdlanii Mari a fost afiqta qi pe panoul de anunli .

inal fbcut de secretarul consiliului local Olah Veronka reiese cd din 13 co
iliul local sunt prezenfi 12 consilierii gi anume;

saba-Atilla , Komporaly Levente, Ordog Bela, Konsza Andras Emil ,

, Bocskor Ana Susana, Olah Csaba, Nagy Gabor, Gecse Levente
tvan
t Gecse Levente. din interes de serviciu

ierilor se participd de drept Simon Andras - primarul comunei , Olah V
ocal Bdtani gi Konsza Andras Emil viceprimarul

prezent d-na Vinczi Rozalia contabil

gedinla este

u modificdrile
legal constituite conform prevederilor art. Nr. 40
ulterioare privind administra{ia publica locald ,cu

aliniatul
modifi

Proi

Szakacs Zoltan ales in gedinla din lunaNOI 2018 pebaza art.35 din
inistratiei publicd 1oca16 republicatd ocupd locul gi salutd pe cei p

din luna IAN 2019 gi da la citire proiectul ordinii de zi gi solicitd votul
a gedin{ei ordinard din luna IAN 2019.

I ordini de zi propus.
Hotararii nr. 56 din 14 dec 2018 prin care a fost aprobat impozitele

ului de acliuni sau lucrdri de interes local pentru anul 2019, pentru repart
e lunar de cdtre persoanele majore apte de muncd din familiile benef,rci

gramului audienJelor acordate de cdtre consilierii locali gi organizarea intAl
I 9i II al anului 2019

lungirii valabilitatii PLANULUI URBANISTIC GNERAL al comunel
umarului asistenlilor personali angajali cu contract individual de muncd

reprezentantului legal in ADI
ciului public de alimentare cu apd

,,AQUACOV pentru aprobarea
potabild gi de canaizare practicat de

omunald S.A.
evaluare a activitdtii secretarului unitdtrii administrativ teritoriale comunei

-31 decembrie 2018
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cu cetdtrenii in

2019-

republicatd

Se trece la
Consiliul

pentru aprobarea ordinii de zi propus de dl primar
ba cu unanimitate adica cu 12 voturi ordinea de zi

otararii nr. 56 din 14 dec2018 prin care afost aprobat impozitele gi taxele

pentru d-na olah veronka pentru prezentarearaportului de sus{inere a

iectului de hotdrdre

iliului local prezintd avrzul de legalitate .

pentru disculii-
de cuvinte se trece la vot pregedintele gedin{ei solicita votul .

1., modifi Hotararii nr. 56 din 14 dec 2018 prin care a fost aprobat impozitele
locale pentru anul

2., aBrobarca ului de actiuni sau lucrdri de interes local pentru anul 2019, pentru repa
orelor de muncd p
ajutor social

lunar de cdtre persoanele majore apte de muncd din familiile benefic

gramglui audienlelor acordate de cdtre consilierii locali gi organizarea int6
rul I qi II al anului 2019

4.,aprobarca
5.,aprobarea

lungirii valabilitatii PLANULUI URBANISTIC GNERAL al comunei B
umarului asistenfilor personali angajali cu contract individual de munc6

6.,mand
prefului/tarifului se

regional Gospodari
T,,Propunere e evaluare a activitAlii secretarului unitafli administrativ teritoriale comunei

-31 decembrie 2018in perioada 1 ianuari
8.,aprobarea o
9.,Diverse

ganizarii relelei scolare din comuna BdJani pe anul gcolar 2019-2020

D-na secretard i conformitate cu prevederile art. 42 aliniatul (5) din Legeanr.21512001 republi
alele observalii sau contestafii asupra proceseului verbal intocmit in gedinla
luna DEC 2019

cuvdntul pentru even
gedinfd aordinard din

Ne avdnd cor ii asupra procesului verbal intocmit din partea consilierilor

Se trece la a procesului verbal , consiliul aprobd cu unanimitate de voturi adic
voturi ,,pentru" proc ul verbal al qedintei ordinard din luna DEC 2018 cu modifrcarea pro
na secretard confl art. nr. 42 ahmatul (5) din Legea m.21512001 privind administralia publica

ln continuare trece la punctul unu al ordinii de zi aprobat gi anume la

l. modifica Hotararii nr. 56 din 14 dec 2018 prin care a fost aprobat impozitele qi taxele
9locale pentru anul20

D-ul Simon ndras primarul comunei dd la citire expunerea de motive gi proiect de hotd

proiectului de ho privind modificarea Hotararii nr. 56 din 14 dec 2018 prin care afost apro
impozitele gi taxele I le pentru anul2019

Se da cuvintu pentru pregedintele comisiei de specilitate pentru prezentarca avizului com

privind modificarea
pentru anul20l9

Se dd cuvdnt

specialitate asupra
Se da cuvdn

Secretarul
Se dd cuvi
Ne avdnd I

Consiliul vo
ianuarie 2019 privi
impozitele gi taxele I

cu unanimitate adicd, cu
la modifi carea Hotararii

pentru d-na olah Veronka secretarul UAT Bdlani pentru prezentarca avizul
legalitate asupra proi tului de hotdrdre privind modificarea Hotararii nr. 56 din 14 dec 2018 prin
fost aprobat impozite qi taxele locale pentru anul2019

12 voturi pentru, qi s-a adoptat HotirArea nr

ale pentru anul2019
nr. 56 din 14 dec2018 prin care a fost aprobat
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de specialitate

proiectului de

repartizarea orel
familiile benefici de ajutor social

D-ul Simon
aprobarea planului
muncd prestate I

Se d[ cuvdntu
proiectului de h
penuu repafirzafea
familiile beneficiare

specialitate asupra
pentru anul2079,
muncd din familiile

asupra proiectului de
2019, pentru reparti
familiile beneficiare

Ne avdnd I

planului de ac{iuni
de munci prestate

2. aprob sau lucrlri de interes local pentru anul 2019,
lunar de c[tre persoanele majore apte de mun

ajutor social
Se dd cuvdn I pentru pregedintele comisiei de specilitate pentru prezentarea avizului com

lras primarul comunei dd la citire expunerea de motive gi proiect de hotdrdre
acfiuni sau lucrdri de interes local pentru anul 2019, pentru repartizarea o

de cdtre persoanele majore apte de muncd din familiile beneficiare de ajutor
pentru d-ul viceprimar Konsza Andras Emil pentru prezentarearaportului de su
privind aprobarea planului de acfiuni sau lucrdri de interes local pentru anu
'elor de muncd prestate lunar de cdtre persoanele majore apte de mun

iectului de hot[rdre privind aprobarea planului de actiuni sau lucrdri de inte
tru repartizarea orelor de munc6 prestate lunar de cdtre persoanele majore
rneficiare de aiutor socia

otbrdre privind aprobarea planului de actiuni sau lucrdri de interes local
ra orelor de muncd prestate lunar de cd.tre persoanele majore apte de m
aiutor social

Secretarul iliului local prezintd avizul de legalitate .

Se dd cuvintu

Se dd cuvdntul pentru d-na Olah Veronka secretarul UAT BdJani pentru prezentarea avizului de I

pentru discufii-
i de cuvinte se trece la vot pregedintele qedin{ei solicita votul

unanimitate adicd cu 12 voturi pentru, qi s-a adoptat

tate
de acfiuni sau lucrdri de interes local pentru anul 2019, pentru repar

lunar de cdtre persoanele majore apte de muncd din famiiiile benefici

privind aprobarea pla ului
cu

ras primarul comunei dd la citire
mului audienlelor acordate de cdtre

3. stabili programului audienfelor acordate de citre consilierii
intAlnirilor cu ceti{ nii in semestrul I qi II al anului 2019

D-ul Simon

orelor de muncd
ajutor social

cdtre consilierii locali
Se dd cuvdntu

legalitate asupra proi
consilierii locali qi

Secretarul con
Se da cuvintul
Ne avdnd lud
Consiliul vot

ian 2019 privind
intAlnirilor cu cet[Jeni

Se trece la
4. aproba

Batani
D-ul Simon A

privind aprobarea prel
Se dd cuvdn

privind stabilirea
cu cetdtenii in seme ul I qi II al anului 2019

Se da cuvdntu
de hotardre privind s

intdlnirilor cu cetdlen
Se da cuvdnt

pentru d-na olah veronka pentru prezentarearaportului de susfinere a
bilirea programului audientelor acordate de cdtre consilierii locali si

i in semestrul I gi II al anului 2019

ilirea programului
in semestrul I gi II

expunerea
consilierii

I pentru pregedintele comisiei de specilitate pentru prezentarea avrzului
ra proiectului de hotdrdre privind stabilirea programului audien{elor ac
gi organizarea intdlnirilor cu cetdlenii in semestrul I gi II al anului 2019
pentru d-na olah Veronka secretarul UAT BdJani pentru prezentarea avr
tului de hotdrdre privind stabilirea programului audienlelor acordate de
tizareaintalnirilor cu cetdtenii in semestrul I gi II al anului2019

iliului local prezintd, avizul de legalitate
pentru discutii-
de cuvinte se trece la vot pregedintele gedinjei solicita votul ,

adrcd. cu 12 voturi pentru, qi s-a adoptat
audienfelor acordate de cdtre consilierii
al anului 2019

cu unarumrtate

tarea ultimului punct aprobat la ordinea de zi
prelungirii valabilitatii PLANULUI URBANTSTIC GNERAL al c

ras primarul comunei dd la citire expunerea de motive gi proiect de
girii valabilitatii PLANULUI URBANISTIC GNERAL ai comunei Bi
pentru d-ul Konsza Andras-Emil pentru prezentarea raportului de susli
privind aprobareaprelungirii valabilitatii PLANULUI URBANISTIC GN

al comunei Batani
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Se dd
de specialitate
URBANISTIC G

Se da cuvdn
legalitate asupra
URBANISTIC GN

Secretarul co
Se da cuvint
Ne avdnd lud
Consiliul vo

ian 2019 privind
Batani

5. aproba
pe anul 2019-

D-ul Simon A
aprobarea numarului

Se dd cuvdn
hotdrdre privind apro
anul2079-

Se dd cuvdnt
specialitate asupra p
contract individual

Se di cuvdntul
asupra proiectului d

individual de muncd
Secretarul
Se dd cuvintu
Ne avdnd lu6
Consiliul

privind aprobarea n
6. manda

pre{ului/tarifului
operatorul regional

D-ul Simon
mandatarea reprezen
serviciului public
Gospoddrie Com

Se dd cuvdntul
proiectului de h
modificdrii prelului
de operatorul regiona

Se di cuvdntu
specialitate asupra
pentru aprobarea
canalizare practicat

Se dd cuvdntul
asllpra proiectului de
aprobarea modificdrii
practicat de operatoru

Secretarul consi
Se dd cuvintul
Ne avdnd ludr
Consiliul

privind mandatarea
prefului/tarifului servi

pentru pregedintele comisiei de specilitate pentru prezentarea avizului
ra proiectului de hotdrdre privind aprobarea prelungirii valabilitatii p;A

L al comunei Batani
I pentru d-na Olah Veronka secretarul UAT
iectului de hotdrdre privind aprobarea

RAL al comunei Batani
iliului local prezintd avizul de legalitate .

pentru discutii-
de cuvinte se trece la vot pregedintele qedin{ei solicita votur ,

zd cu unanimitate adicb cu 12 voturi pentru, qi s-a adoptat Hotrrff
bareaprelungirii valabilitatii PLANULUI URBANISTIC GNERAL

numarului asisten(ilor personali angaja{i cu contract individual de

rdras primarul comunei dd la citire expunerea de motive gi proiect de hotdr6re
asistenfilor personali angaja\i cu contract individual de muncd oe anul 2019-
pentru d-na Vinczi Rozalia pentru prezentarea raportului de suslinere a proiec
rea numarului asistenJilor personali angaja[i cu contract individual de m

a reprezentantului Iegal in ADI ,,AQUACOV pentru aprobarea modi
iciului public de alimentare cu api potabilr qi de canalizare practir

I pentru pregedintele comisiei de specilitate Dentru
iectului de hotdrdre privind aprobarea numarului
muncd pe anul 2019-

pentru d-na Olah Veronka secretarul UAT BdJani pentru
hotdrdre privind aprobarea numarului asistentilor

anul2019-
iliului local prezintd avrzul de legalitate .

pentru discuJii-
de cuvinte se trece la vot pregedintele gedinlei solicita votul .

cu unanimitate adic6, cu 12 voturi pentru, gi s-a adoptat HotdrA
arului asistenlilor personali angajali cu contract individual de muncd pe anul

Gospodirie Comunall S.A.
dras primarul comunei dd la citire expunerea de motive gi proiect de hotdrdre
rntului legal in ADI ,,AQUACOV pentru aprobarea -odifi.atii pre{ului/t

:prezentantului legal in ADI ,,AeUACOV pentru
iului public de alimentare cu apd potabild gi de canalizare

alimentare cu apd potabild gi de canalizare practicat de operatorul
S.A.
entru d-ul Konsza Andras Emil , viceprimar, pentru prezentarearaportului de susf
privind mandatarea reprezentantului legal in ADI ,,AeuACov pentru apri
rifului serviciului public de alimentare cu apd potabild qi de canalizarc
Gospoddrie Comunald S.A.
pentru pregedintele comisiei de specilitate pentru prezentarea avizului comi

iectului de hotdrdre privind mandatarea reprezentantului legal ?n ADI ,,Aeu
dificdrii prefului/tarifului serviciului public de alimentaie
operatorul regional Gospoddrie Comunald S.A,
entru d-na Olah Veronka secretarul UAT Bdlani pentru prezentarea avizului de I
hotirdre privind mandatarea reprezentantului legal in ADI ,,AeuACov
pre{ului/tarifului serviciului public de alimentare cu apa potabil[ gi de
regional Gospoddrie Comunald S.A.

iului local prezintd,avizul de legalitate .

pentru discutii-
de cuvinte se trece la vot pregedintele gedinlei solicita votul

cu unanimitate adicd cu 12 voturi pentru, gi s-a adoptat Ho

regional Gosooddrie omunalS S.A
practicat de o
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comunei B[fani in
D-ul Sirnon

Propunere de eval
perioada 1 ianuarie

Se dd cuvlntu
proiectului de

teritoriale comunei
Se dd cuvh

specialitate asupra
administrativ teritori

Se d[ cuvdntu
asupra proiectului de
teritoriale comunei

Secretarul con
Se da cuvint
Ne avdnd lu
Consiliul

privind Propunerea
in perioada 1 ianuari

8. aproba
D-ul Simon A

aprobarea organizarii
Se dd cuvdntul

proiectului de hotdrd
Se dd cuvdnt

specialitate asupra
anul qcolar 2019-2020

Se da cuvbntul
asupra proiectului de
2019-2020

Secretarul
Se dd cuvi
Ne avdnd I
Consiliul vo

privind aprobarea

9.Diverse
-D-na Olah

specialitate cd confl
anul precedent res
si sociala a comunei

-Dl primar in
sanatate impreuna cu

Ne avdnd alte

PRE$E

OV/OV
Exp,2

7. Propun de evaluare a activititii secretarului
erioada I ianuarie -31 decembrie 2018

I decembrie 2018
pentru d-ul Konsza Andras Emil , viceprimar, pentru prezentarearaportului de s

privind Propunere de evaluare a activitdJii secretarului unitafli admi
i inperioada 1 ianuarie -31 decembrie 2018.

I pentru pregedintele comisiei de specilitate pentru prezentarea
iectului de hotdrdre privind Propunere de evaluare a activrtdlrt
e comunei Balani in perioada 1 ianuarie -31 decembrie 201g

pentru d-na Olah Veronka secretarul UAT Bdlani pentru prezentarea avizului de I

rdre privind Propunere de evaluare a activitl4ii secretarului unitafli admin
i in perioada 1 ianuarie -31 decembrie 2018

liului local prezintd, avizul de legalitate,
pentru discuJii-
de cuvinte se trece la vot pregedintele gedintei solicita votul

cu unanimitate adicd cu 12 voturi pentru, gi s-a adoptat
evaluare a activitdlii
-3 I decembrie 2018

secretarului unitdlii administrativ teritoriale comunei

ndras primarul comunei dd la citire expunerea de motive gi proiect de hot6r[re
}re a activitdlii secretarului unitalii administrativ teritoriale comunei B

pentru d-ul Konsza Andras Emil , viceprimar, pentru prezentarearaporlului de sus
privind aprobarea otganizarii relelei scolare dincomuna Bdtani pe anul gcolar 2019
1 pentru pregedintele cornisiei de specilitate pentru prezentaiea avizului comi

organizarii refelei scolare din comuna B[fani pe anul qcolar 2019-2020
Jras primarul comunei dd la citire expunerea de motive gi proiect de hotdrdre

tiv pe anul2018 panala3l artie 2019 precum si

ei scolare din comuna B[Jani pe anul gcolar 2019-2020

tectului de hotdrdre privind aprobarea organizarli reJelei scolare din comuna Bd

pentru d-na olah veronka secretarul UAT Bdfani pentru prezentarea avizului
hotlrdre privind aprobarea organizarii reterei r"olu.. din comuna Bdlani pe

iului local prezintd.avizul de legalitate .

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

d cu unanimitate adicd cu 12 voturi pentru, gi s-a adoptat Hoti
izarii relelei scolare din comuna Bdlani pe anul gcolar ZOI[,_NX

eronka secretarul comunei , pune in vedere alegilor
in scris
rapofiul
lit.a din

prevederilor legale au obligafia de a depune

catre dl. primar pentru anul2018 (art. 63 alin.3

cuvantul sau ureaza un an nou fericit
amiliile lor .

bleme aprobate la ordinea de zi gedinfa se declard

Bdtam,22 ianuarie 2015.
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