PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 12 iulie 2018 orele 12, la sala de şedinţă de la sediul Primăriei cu ocazia şedinţei de
lucru ordinare a Consiliului local.
Sunt prezenţi: Karácsony Károly – primar, Tóth Ferenc – secretar, Tanászi Rozalia - contabil
precum şi consilierii: 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: consilierului Adorjáni Pál.
La propunerea d-lui consilier Takács Béni se alege ca preşedinte de şedinţă pe consilier Török
Gáspár.
În deschiderea şedinţei Preşedintele de şedinţă supune la vot procesul verbal al şedinţei anterioare
din data de 30 mai 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 pentru revocarea Hotărârii nr. 14 din 30.05.23018 privind punerea la dispoziția
Asociației Microregiunea Valea Nirajului-Nyárádmente, a unor suprafeţe de teren forestier în
vederea implementării unui proiect din fonduri europene.
2. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru implementarea unui proiect din fonduri
europene.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli a Consiliului
Local al comunei Găleşti pe trimestrul II al anului 2018.
4. Probleme curente.
Preşedintele de şedinţă trece la primul punct de pe ordinea de zii.
Cuvântul este dat domnului Secretar care începe prezentarea problemei de la acest punct al ordinii de
zii prin citirea Notificării nr. 8739/SVI din 26.06.2018 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, emisă în
urma exercitării controlului de legalitate asupra Hotărârii Consiliului Local Găleşti nr. 14 din 30.05.2018
privind punerea la dispoziția Asociației Microregiunea Valea Nirajului-Nyárádmente, a unor suprafeţe de
teren forestier în vederea implementării unui proiect din fonduri europene şi prin care suntem notificaţi să
procedăm la reanalizarea, completarea, modificarea sau revocarea actului administrativ în cauză. Sunt
detaliate unele aspecte ale şedinţei de clarificare care a avut loc la sediul Prefecturii. Se prezintă importanţa
problemei din punct de vedere a protecţiei mediului şi se face propunerea de revocare a Hotărârii notificate,
urmând ca la punctul următor al ordinii de zii a şedinţei să se revină cu o propunere de adoptare a unei noi
hotărâri similare, cu această dată cu reformulările recomandate de specialiştii de la controlul legalităţii din
Prefectură. Sunt prezentate expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.
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. 15 din 12 iulie 2018
pentru revocarea Hotărârii nr. 14 din 30.05.23018 privind punerea la dispoziția Asociației Microregiunea
Valea Nirajului-Nyárádmente, a unor suprafeţe de teren forestier în vederea implementării unui proiect din
fonduri europene.
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Preşedintele de şedinţă trece la punctul doi de pe ordinea de zii.
Dat fiind faptul că la punctul precedent a fost atinsă deja subiectul în cauză, Secretarul trece direct la
prezentarea expunerii de motive şi a proiectul de hotărâre. Este detaliată textul propus la articolul 1.
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. 16 din 12 iulie 2018
privind exprimarea acordului pentru implementarea unui proiect din fonduri europene.
Preşedintele de şedinţă trece la punctul trei de pe ordinea de zii.
Cuvântul este dat doamnei Contabil care prezintă motivele pentru care este necesară aprobarea
execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli a Consiliului Local al comunei Găleşti pe trimestrul II al
anului 2018.
Este prezentat referatul cu privire la realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al bugetului local pe
trimestrul II anul 2018, precum şi expunerea de motive întocmit de d-na Tanászi Rozalia, inspector, în care
se propune aprobarea execuţiei bugetului secţiunii de funcţionare, secţiunii de dezvoltare şi aprobarea
execuţiei bugetului la autofinanţate secţiunea de funcţionare.
Este prezentat şi Proiectul de hotărâre.
Consilierul Kovács Arpad solicită detalierea cheltuielilor efectuate la capitolul învăţământ. Contabila
explică faptul că acest capitol cuprinde toate cheltuielile materiale de la şcoli inclusiv cheltuielile cu
transportul copiilor cu microbuzele şcolare din dotare.
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. 17 din 12 iulie 2018
privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli a Consiliului Local al comunei Găleşti pe
trimestrul II al anului 2018.
Preşedintele de şedinţă trece la ultimul punct de pe ordinea de zii – probleme curente.
Primul vorbitor este Primarul comunei care atinge următoarele subiecte:
- Participarea unei delegaţii a comunei la anuala întâlnire a reprezentanţilor localităţilor cu denumirea
istorică de „Szentlászló” în perioada 6-8 iulie în localitatea Mátraszentimre din Ungaria ca reprezentant al
satului Mátraszentlászló. Se menţionează faptul că în următorii 3 ani nu vine rândul comunei noastre în
organizarea întâlnirii anuale.
- În cadrul programul anual de „schimb de copii” Găleşti-Kunsziget în acest an nu vor venii elevii din
localitatea înfrăţită.
- S-a conturat componenţa delegaţiei care se deplasează în localitatea înfrăţită Kunsziget din Ungaria,
în perioada 26 iulie - 2 august, vor face deplasarea un număr de 45 de persoane. Este prezentat programul
întâlnirii, pe zile, propus de gazde.
- În privinţa proiectului de reabilitare a Căminului Cultural Bedeni – contractul de execuţie lucrări a
fost definitivată, deocamdată se parcurge perioada de obţinere de a avizelor, acordurilor necesare eliberării
autorizaţiei de construire.
- Proiectului edificării terenului de sport multifuncţional în Troiţa este în faza licitării execuţiei se
preconizează în scurt timp stabilirea executantului şi încheierea contractului de lucrări.
- În privinţa viitorului proiect de edificare a Casei mortuare din Troiţa, s-a comandat realizarea unui
Studiu de prefezabilitate şi s-a conturat ideea prealabilă conform căruia trebuie desfiinţată total rămăşiţele
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clădirii fostului conac, va trebui ca aceasta să fie scoasă din inventarul domeniului public în vederea obţinerii
autorizaţiei de demolare.
- Pentru realizarea proiectului tehnic de execuţie a extinderii şi modernizării a Şcolii din Găleşti a fost
aleasă firma de proiectare, proiectarea este în curs.
- Lucrările de modernizarea drumului comunal Maiad-Adrianu Mare sunt în grafic, se apropie
finalizarea covorului de asfalt şi urmează celelalte lucrări adiacente. Sunt probleme cu înfundarea podeţului
din Sânvăsii, se fac eforturi de rezolvare a scurgerii apei de pe porţiunea modernizată a drumului comunal.
Consilierul Kovács Arpad doreşte să fie informat despre stadiul proiectului „trotuar în Troiţa”.
Primarul spune că materialele sunt deja pregătite, dar execuţia propriu zisă nu poate porni mai devreme de
data rectificării bugetului local şi atunci numai cu condiţia posibilităţii de acoperire din buget a acestor
cheltuieli. Din păcate bugetul aprobat pentru acest an nu acoperă o serie de capitole bugetare importante
pentru ultimul trimestru al anului. Speranţe în rectificare pozitivă există.
Consilier Dosa Ibolya reaminteşte că probleme amplasării coşurilor de gunoi stradal încă nu este
rezolvată. Primarul aşteaptă oferte seriase şi acceptabile în acest sens.
Consilierul Kelemen Ferenc vorbeşte despre problema degradării taluzului şanţurilor drumului
comunal din cauza accesului necontrolat a bovinelor pe aceste porţiuni.
Consilierul Takacs Beni cere executivului ca locuitorilor comunei să le fie reamintită în scris obligaţia
de întreţinere a şanţurilor în faţa terenurilor intravilane. Consilierul spune că va organiza distribuirea acestor
înştiinţări în satul Bedeni. Viceprimarul spune că aceste înştiinţări sunt deja multiplicate şi că la sfârşitul
şedinţei aceste vor fi distribuite consilierilor într-un număr suficient.
Consilierul Cseh Jozsef spune că nu s-a reuşit reamplasarea unui tub de podeţ în Maiad şi cere
sprijinul Primarului. Totodată consilierul atrage atenţia asupra creşterii necontrolate a vegetaţiei pe marginea
drumurilor comunale. Primarul promite sprijin în refacerea podeţului, iar în privinţa vegetaţiei de pe
marginea porţiunilor de drum comunal a căror modernizare este în curs – spune că porţiunile respective sunt
date executantului lucrărilor, care va trebui să termine toate lucrările şi numai după recepţionarea acestora
poate interveni autoritatea locală pentru alte lucrări de întreţinere.
Alte luări de cuvânt ne-existând, problemele propuse pentru astăzi astfel fiind epuizate - şedinţa este
închisă de către Preşedintele de şedinţă de astăzi domnul Török Gáspár.
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