PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 10 octombrie 2018 orele 14, la sala de şedinţă de la sediul Primăriei cu ocazia
şedinţei de lucru ordinare a Consiliului local.
Sunt prezenţi: Tóth Ferenc – secretar şi consilierii: Adorjáni Pál, Aszalos Loránt – Árpád, Benke
Csaba – Alexandru, Cseh József, Dosa Ibolya, Fekete Sándor, Kelemen Anna-Mária, Kelemen Ferenc,
Kovács Árpád, Takács Béni şi Török Gáspár.
Se consemnează absenţa: primarului Karácsony Károly.
La propunerea d-lui consilier Cseh József se alege ca preşedinte de şedinţă pe dl consilier Fekete
Sándor.
În deschiderea şedinţei Preşedintele de şedinţă supune la vot procesul verbal al şedinţei anterioare
din data de 27 septembrie 2018. Nu se fac propuneri privind completarea sau modificarea celor consemnate
în procesul verbal şi aceasta este aprobată cu unanimitate de voturi.
Preşedintele de şedinţă prezintă punctele de pe propunerea de ordine de zii pentru astăzi.
Nu se înregistrează alte propuneri şi ordinea de zi este astfel acceptată, în felul următor:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii
activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de
deşeuri, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de
Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS
Mureș), pentru comuna Găleşti din zona 1 Sînpaul.
2. Probleme curente.
Preşedintele de şedinţă trece la primul punct de pe ordinea de zii.
Cuvântul este dat domnului Secretar care prezintă motivele pentru care este necesară aprobarea cu
celeritate a documentaţiei privind delegarea gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor
municipale şi ale altor fluxuri de deşeuri componente din cadrul SMIDS Mureş.
Este prezentat expunerea de motive întocmit de dl Primar, în care se propune aprobarea Proiectului
de hotărâre aşa cum este formulat.
Este prezentat şi Proiectul de hotărâre.
Se trece la discuţii.
Domnul consilier Cseh Jozsef este de părere că preţul planificat al serviciului este prea mare şi va
reprezenta o nouă povară cetăţenilor comunei.
1

Doamna consilier Dosa Ibolya speră că se vor scurta intervalele de timp în care se colectează
deşeurile de la gospodăriile din comună.
Nu se fac alte discuţii Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre şi se constată
aprobarea cu unanimitate de voturi „pentru” a consilierilor prezenţi a Hotărârii nr. 19 din 10 octombrie 2018
privind aprobarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi

transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, componente ale serviciului de
salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide
din Județul Mureș (SMIDS Mureș), pentru comuna Găleşti din zona 1 Sînpaul.

Preşedintele de şedinţă trece la ultimul punct de pe ordinea de zii – probleme curente.
Consilierul Kelemen Ferenc semnalează unele defecţiuni minore la iluminatul public din Troiţa.
Consilierul Adorjáni Pál vorbeşte despre necesitatea unei verificări ample ale întregului sistem de
iluminat public în comună înainte de venirea anotimpului rece.
Viceprimarul Török Gáspár spune că starea iluminatului public este mereu în atenţia conducerii, în
caz de avarie a unor lămpi, înlocuirea se face cu celeritate şi în funcţie de posibilităţi.
Alte luări de cuvânt ne-existând, problemele propuse pentru astăzi astfel fiind epuizate - şedinţa este
închisă de către Preşedintele de şedinţă de astăzi domnul Fekete Sándor.
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