PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 13 februarie 2018 orele 14, 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 Rozaliacontabil, precum şi consilierii: Adorjáni Pál, Aszalos Loránt – Árpád, Benke Csaba –
Alexandru, Cseh József, Dosa Ibolya, Fekete Sándor, Kelemen Ferenc, Kilyén Sándor,
Kovács Árpád, Takács Béni şi Török Gáspár.
Nu se consemnează absenţe.
La propunerea d-lui consilier Kelemen Ferenc se alege ca preşedinte de şedinţă pe
consilier Kovács Árpád.
În deschiderea şedinţei Preşedintele de şedinţă supune la vot procesul verbal al
şedinţei anterioare din data de 5 ianuarie 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 cu privire la constatarea încetării mandatului consilierului
Kilyén Sándor şi vacantarea locului de consilier local.
2. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor a
comunei Găleşti.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al
comunei Găleşti pe anul 2017.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor lucrărilor de inventarieri anuale.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Găleşti pe anul 2018.
6. Proiect de hotărâre privind însuşirea actualizării inventarului domeniul public al
comunei Găleşti prin modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Găleşti nr.
11/2001 – inventarul domeniului public aprobat cu anexa nr. 42 din HG nr. 964/2002,
privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Găleşti,
judeţul Mureş.
7. Probleme curente.
Preşedintele de şedinţă trece la primul punct de pe ordinea de zii, Cuvântul este
dat domnului Secretar care prezintă demisia scrisă, depusă de consilierul Kilyén Sándor,
înregistrată sub nr. 5 din 10.01.2018. Consilierul Kilyén Sándor prezent la şedinţă
mulţumeşte pentru colaborarea cu consilierii locali şi precizează că motivul pentru care a
recurs la această demisie este aceea de evitare a stării de incompatibilitate, deoarece de la
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începutul acestui an a fost detaşată de la societatea comercială la care a lucrat, la Primăria
Găleşti şi în prezent este angajat aici cu normă întreagă. Totodată secretarul detaliază paşii de
urmat ca urmare a vacantării locului de consilier în vederea reîntregirii acestui for. Validarea
noului consilier se va putea face în şedinţa viitoare.
Este prezentat referatul constator, precum şi expunerea de motive în care se propune
aprobarea prezentei hotărâri.
Este prezentat şi Proiectul de hotărâre.
Nu se fac alte discuţii Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre şi se
constată aprobarea cu 10 voturi „pentru” a consilierilor prezenţi a Hotărârii nr. 4 din 13
februarie 2018 cu privire la constatarea încetării mandatului consilierului Kilyén Sándor şi
vacantarea locului de consilier local. Consilierul demisionar nu votează. Mandatul de
consilier fiind pierdută fostul consilier îşi încetează activitatea specifică, nu mai poate
participa activ la dezbaterea şi votarea următoarelor puncte de pe ordinea de zii.
Preşedintele de şedinţă trece la punctul doi de pe ordinea de zii, Cuvântul este dat
domnului Secretar, care prezintă motivele pentru care este necesară reactualizarea Planului de
analiză şi acoperire a riscurilor a comunei Găleşti. Sunt detaliate unele modificări minore faţă
de planul actualizat în nul precedent.
Este prezentat raportul de specialitate întocmit de Şef SVSU.
Este prezentat 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 în funcţie a Hotărârii nr.
5 din 13 februarie 2018 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor a
comunei Găleşti.
Preşedintele de şedinţă trece la punctul trei de pe ordinea de zii, Cuvântul este dat
doamnei Contabil care prezintă referatul cu privire la realizarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al bugetului local pe trimestrul IV an 2017, precum şi expunerea de motive
aferentă.
Este prezentat 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 în funcţie a Hotărârii nr.
6 din 13 februarie 2018 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei
Găleşti pe anul 2017.
Preşedintele de şedinţă trece la punctul patru de pe ordinea de zii, Cuvântul este
dat doamnei Contabil care prezintă procedura de inventariere anuală la finele anului 2017
efectuată de comisiile desemnate prin Dispoziţia Primarului. Lucrările au fost efectuate la
sfârşitul anului trecut. Este prezentată Procesul verbal de totalizare semnat de membrii
Comisiei de inventariere centrale.
Este prezentat şi expunerea de motive aferentă.
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Este prezentat şi Proiectul de hotărâre.
Se trece la discuţii.
Consilierul Kovács doreşte să fie detaliate natura obiectelor de inventar casate.
Contabila spune că este vorba despre autoturismul de serviciu Cielo, care a şi fost predat în
cadrul programului „rabla”, două calculatoare învechite, precum şi vechiul buldoexcavator
nefuncţional din dotare. La sfârşitul anului trecut s-a achiziţionat un autoturism nou şi un alt
buldoexcavator.
Consilierul Takács Béni doreşte să vadă lista cu datornicii din satul Bedeni. Contabila
invită pe domnul consilier şi pe ceilalţi doritori ca la sfârşitul şedinţei să intre la biroul
contabilitate unde vor fi puse la dispoziţie toate datele solicitate.
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 în funcţie a Hotărârii nr.
7 din 13 februarie 2018 privind rezultatelor lucrărilor de inventarieri anuale.
Preşedintele de şedinţă trece la punctul cinci de pe ordinea de zii, Cuvântul este
dat doamnei Contabil care prezintă concepţiile care stau la baza elaborării bugetului local în
condiţiile în care din păcate resursele alocate ajung numai pentru funcţionare în primele trei
trimestre ale anului, fondurile alocate fiind insuficiente pentru tot anul bugetar. Primarul
vorbeşte despre greutăţile cu care se va confrunta comuna în lipsa fondurilor suficiente şi
despre speranţa unor rectificări ulterioare pozitive ale acestui buget.
Contabila prezintă Nota de fundamentare a probării bugetului anului 2018, precum şi
Raportul compartimentului de specialitate, expunere de motive.
Este prezentat şi Proiectul de hotărâre.
Se trece la discuţii.
Consilierul Takács Béni sesizează faptul că în acest an bugetar cultele locale nu vor
mai fi subvenţionate din lipsa de fonduri. Totodată consilierul mai propune ca în cazul ivirii
unor posibilităţi să fie incluse pe lista investiţiilor modernizarea unor străzi lăturalnice în
satul Bedeni. Primarul spune că deocamdată s-ar putea acoperi cheltuielile de modernizare
numai pentru câţiva metri de drum şi că în ciuda insuficienţei fondurilor se doreşte
continuarea cu investiţiile pornite, cât şi pregătirea documentaţiilor, studiilor, proiectelor de
execuţie pentru celelalte obiective convenite de comun acord cu consilieri în perioada
premergătoare – cum ar fi: proiectul Capelei mortuare din Troiţa, construire trotuar în Troiţa
dar şi proiectele mai ample din finanţări contractate deja sau pe cale de contractare, cum ar fi
extinderea Şcolii din Găleşti, amenajare teren sport multifuncţional în Troiţa, reabilitare
cămin Cultural Bedeni.
Nu se fac alte discuţii importante, Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre şi se constată aprobarea cu unanimitate de voturi „pentru” a consilierilor în funcţie a
Hotărârii nr. 8 din 13 februarie 2018 privind aprobarea bugetului comunei Găleşti pe anul
2018.
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Preşedintele de şedinţă trece la punctul şase de pe ordinea de zii. Cuvântul este dat
doamnei Contabil care prezintă necesitatea reactualizării inventarului domeniului public al
comunei care a fost aprobat prin Hotărâre de Guvern în anul 2002 şi în perioada trecută de
atunci s-au propus multe modificări, actualizări. Ultima actualizare a fost în anul 2016.
Actualizarea de acum va urma paşii de până acum: se va transmite propunerea către Consiliul
Judeţean, ca odată cu pregătirea proiectului de Hotărâre de Guvern ce se va transmite la
Bucureşti să fie incluse şi aceste modificări a inventarului comunei noastre.
Contabila prezintă expunere de motive privind aprobarea actualizării inventarului
domeniului public al comunei. Sunt detaliate unele modificări importante, cum ar fi cel legat
de imobilul Căminului Cultural Sânvăsii reabilitat şi modernizat, achiziţionarea imobilului
din vecinătatea sediului Primăriei, achiziţionarea unui teren intravilan în zona monumentului
istoric din Sânvăsii, precum şi investiţia recent predată cu Capela mortuară şi împrejmuire cu
trotuar în cimitirul din Găleşti.
Este prezentat 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 în funcţie a Hotărârii
nr. 9 privind însuşirea actualizării inventarului domeniul public al comunei Găleşti prin
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Găleşti nr. 11/2001 – inventarul
domeniului public aprobat cu anexa nr. 42 din HG nr. 964/2002, privind inventarul
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Găleşti, judeţul Mureş.
Preşedintele de şedinţă trece la ultimul
curente.

punct de pe ordinea de zii – probleme

Primarul comunei vorbeşte despre următoarele:
- Solicitarea venită din partea Preşedintelui Asociaţiei microregiunii Valea Nirajului dl.
Dászkel László, în privinţa oportunităţii unui proiect de înfiinţare Asociaţie de Dezvoltare
Intercomunitare cu scopul de a prelua activele Societății de Administrare Active Feroviare
SA (SAAF-SA), pentru a putea fi exploatată, din punct de vedere turistic, linia îngustă Tg.Mureș – Sovata. În urma unor scurte discuţii se conturează ca poziţia unanimă a Consiliului
local Găleşti este aceea că: „deocamdată nu se doreşte aderarea la o astfel de organizaţie, dar
nu se înlătură ideea unei aderări ulterioare în momentul în care se poate analiza pe concret
avantajele sau dezavantajele ce prezintă pentru comuna Găleşti o astfel de iniţiativă”.
- Invitaţia primită din partea localităţii înfrăţite Kunsziget din Ungaria pentru o nouă
vizită, prilej cu care printre altele putem serba în comun împlinirea a celor 575 ani de la
prima pomenire arhivistice a existenţei acestei localităţi, cu care avem relaţii strânse de mai
mult de 26 de ani. Potrivit unor discuţii cu primarii celor două localităţi se preconizează ca
vizita delegaţiei comunei noastre să aibă loc în acest an la sfârşitul lunii iulie.
- Este prezentat documentul „Analiza situaţiei operative pe raza comunei Găleşti”
întocmit de Şeful de post din Găleşti, aprobată atât de Şeful Secţiei 5 de Poliţie rurală cât şi
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de Şeful Poliţiei Municipiului Tîrgu Mureş. Consilierii au luat la cunoştinţă cele expuse de
Primar, nu se fac alte discuţii pe marginea acestei teme.
- Ciudata reclamaţie semnată de Mogoş Zoltan şi alţii (în total 11 persoane) din
Adrianu Mic şi Adrianu Mare în care se solicită informaţii cu privire la stadiul lucrărilor de
modernizare a Drumului comunal DC 38. Problema a fost analizată de reprezentanţii
instituţiei sesizate - Corpul de control a Prefecturii Mureş, care după vizita la faţa locului şi
studierea documentelor aferente, prin adresa nr. 30017/2018 a adus la cunoştinţa semnatarilor
petiţiei situaţia actuală a investiţiei în cauză a căror lucrări sunt prevăzute a fi terminate
până-n data de 31.12.2019.
Secretarul comunei aduce la cunoştinţa consilierilor Adresele cu nr. 243/31.01.2018 a
Camerei de Conturi Mureş din cadrul Curţii de Conturi a României, cu Decizia nr.
2597/2013/3/31.01.2018 şi a Raportului aferent, precum şi cel cu nr. 245/31.01.2018 a
Camerei de Conturi Mureş din cadrul Curţii de Conturi a României, cu Decizia nr.
48/2016/2/31.01.2018 şi a Raportului aferent. Consilierii au luat la cunoştinţă cele expuse de
Secretar, nu se fac alte discuţii pe marginea acestei teme.
Consilierul Fekete Sándor atrage atenţie asupra organizării din timp a lucrărilor de
curăţire a păşunilor comunale.
Consilierul Kovács Arpad reaminteşte că încă nu s-a rezolvat problema cu indicatorul
rutier „spre Troiţa şi Bedeni” ce se doreşte a fi amplasat la intersecţia cu drumul judeţean.
Totodată consilierul semnalează necesitatea unor mici lucrări de plombări cu pietriş pe
drumurile săteşti nemodernizate din Troiţa. Primarul spune că aceste probleme se vor rezolva
în curând. Consilierul Kovács care este şi Preşedintele şedinţei de astăzi reaminteşte
colegiilor consilieri necesitatea analizării situaţiei în privinţa măsurilor de gospodărire în
comună, precum şi necesitatea stabilirii, actualizării cuantumului pe plan local a unor măsuri
pecuniare, amenzi, cu care ar putea fii amendaţi cei care contravin normelor de gospodărie şi
păstrare a liniştii şi ordinei publice.
Alte luări de cuvânt ne-existând, problemele propuse pentru astăzi astfel fiind epuizate
- şedinţa este închisă de către Preşedintele de şedinţă de astăzi domnul Kovács Árpád.
S E M N E A Z Ă

:

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
SECRETAR,
Kovács Árpád
Tóth Ferenc
5

