PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 20 decembrie 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 Rozalia - contabil şi
consilierii:, Aszalos Loránt – Árpád, Benke Csaba – Alexandru, Cseh József, Dosa Ibolya, Fekete Sándor,
Kelemen Anna-Mária, Kelemen Ferenc, Kovács Árpád şi Takács Béni.
Se consemnează absenţa: consilierilor: Adorjáni Pál şi Török Gáspár.
La propunerea d-lui consilier Fekete Sandor se alege ca preşedinte de şedinţă pe d-na consilier Dosa
Ibolya.
În deschiderea şedinţei Preşedintele de şedinţă supune la vot procesul verbal al şedinţei anterioare
din data de 27 noiembrie 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 bugetului rectificativ (2) a Comunei Găleşti pe anul 2018.
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumelor din excedent constituit la finele anului
2018 pentru acoperirea golului temporar de casă.
4. Probleme curente.
Preşedintele de şedinţă trece la primul punct de pe ordinea de zii.
Cuvântul este dat doamnei Contabil care începe prezentarea Notei de fundamentare, Referatul cu
privire la necesitatea unei rectificări bugetare pentru includerea sumelor recent repartizate comunei, precum
şi expunerea de motive aferentă Proiectului 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. 22 din 20 decembrie 2018
privind aprobarea bugetului rectificativ (2) a Comunei Găleşti pe anul 2018.
Preşedintele de şedinţă trece la punctul doi de pe ordinea de zii.
Primarul comunei prezintă principiile care au stat la baza stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru
anul 2019, necesitatea unor majorări minime din cauza inflaţiei pentru anul precedent.
Secretarul detaliază unele aspecte ale indexării unor sume cu procentul de 1,3 % stabilita de Institutul
de Statistică.
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.
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. 23 din 20 decembrie 2018
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019.
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Preşedintele de şedinţă trece la al treilea punct de pe ordinea de zii.
Cuvântul este dat doamnei Contabil care începe prezentarea Notei de fundamentare, Referatul cu
privire la necesitatea aprobarea utilizării sumelor din excedent constituit la finele anului 2018 pentru
acoperirea golului temporar de casă, precum şi expunerea de motive aferentă Proiectului 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. 24 din 20 decembrie 2018
privind aprobarea utilizării sumelor din excedent constituit la finele anului 2018 pentru acoperirea golului
temporar de casă.
Preşedintele de şedinţă trece la ultimul punct de pe ordinea de zii – probleme curente.
Primul vorbitor este Primarul comunei care atinge următoarele subiecte:
- toţi elevii şi preşcolarii din comună au primit tradiţionalele pachete de crăciun
- situaţia investiţiei cu modernizarea Căminului Cultural Bedeni, unde s-a eliberat ordinul de începere
a lucrărilor, executantul s-a apucat de treabă, începând cu lucrările care nu sunt influenţate de venirea iernii,
urmând ca la primăvară să se execute lucrările principale conform proiectului de execuţie. Îndeplinirea
angajamentelor contractuale trebuie urmărite riguros, iar dacă se constată neîndeplinirea unor angajamente se
va propune analizarea situaţiei şi eventual desfacerea unilaterală a contractului de execuţie;
- situaţia investiţiei cu terenul de sport multifuncţional din Troiţa, unde lucrările au avansat conform
planurilor şi se preconizează ca acestea să fie finalizate în funcţie de condiţiile atmosferice la începutul
anului următor;
- legat de investiţia cu modernizarea Şcolii Găleşti, s-a reluat procedura licitaţia pentru execuţia
lucrării pe SEAP, se pare că sunt doi ofertanţi. În cazul în care se desemnează executantul lucrării şi se va
putea trece de toate fazele premergătoare, va fi nevoie de transferarea activităţii didactice pe perioada
execuţiei lucrărilor din clădirea şcolii în alte spaţii disponibile;
Consilierul Kovács Arpád semnalizează necesitatea depozitării pe timpul iernii a materialelor
transportate la faţa locului pentru lucrările la trotuarul din străzile satului Troiţa. Primarul promite rezolvarea
problemei. Totodată primarul spune că vechile plăci de beton care se recuperează la execuţia noului trotuar
vor fi amplasate pe poteca care duce spre cimitirul reformat din Troiţa.
Consilierul Dosa Ibolya – preşedintele de şedinţă vorbeşte despre conturarea rezolvării problemei
coşurilor de gunoi stradal şi totodată atrage atenţia asupra aspectelor negative ce se pot constata în parcul din
Găleşti, deteriorări ale mobilierul urban. Primarul spune că ambele probleme figurează în agenda sa de lucru,
coşurile de gunoi vor fi amplasate în viitorul apropiat, iar mobilierul urban din parc va fi demontat reparat şi
depozitat pe timpul iernii.
Alte luări de cuvânt ne-existând, problemele propuse pentru astăzi astfel fiind epuizate - şedinţa este
închisă de către Preşedintele de şedinţă de astăzi domnul Dosa Ibolya.
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