PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 26 aprilie 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 Rozália - contabil
precum şi consilierii: Adorjáni Pál, Aszalos Loránt – Árpád, Benke Csaba – Alexandru, Cseh József, Dosa
Ibolya, Fekete Sándor, Kelemen Anna-Mária, Kelemen Ferenc, Takács Béni şi Török Gáspár.
Se consemnează absenţa consilierului Kovács Árpád.
La propunerea d-lui consilier Aszalos Loránt – Árpád se alege ca preşedinte de şedinţă pe consilier
Benke Csaba – Alexandru.
În deschiderea şedinţei Preşedintele de şedinţă supune la vot procesul verbal al şedinţei anterioare
din data de 28 martie 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 execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli a Consiliului
Local al comunei Găleşti pe trimestrul I al anului 2018.
2. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei consultative a comunei Găleşti.
3. 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 realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al bugetului local pe trimestrul I an 2018, precum şi
expunerea de motive aferentă Proiectului de hotărâre.
Se trece la discuţii.
Consilierul Cseh Jozsef doreşte să afle detalii legate de sumele achitate pentru cheltuielile cu
modernizarea drumului comunal DC 38. Contabila detaliază efectuarea cheltuielilor cu lucrările executate
până acum.
Doamna consilier Dosa Ibolya cere informaţii suplimentare privind numărul de tichetele sociale
acordate. Detaliile sunt date de Contabil. Se menţionează faptul că numărul solicitărilor a scăzut în ultima
perioadă.
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. 12 din 26 aprilie 2018
privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli a Consiliului Local al comunei Găleşti pe
trimestrul I al anului 2018.
Preşedintele de şedinţă trece la al doilea punct de pe ordinea de zii.
Cuvântul este dat domnului Secretar care prezintă prevederile art. 114 şi următoarele din Legea nr.
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare și art. 41 din Legea
nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare – conform cărora autorităţile administraţiei
publice locale au obligaţia de a implica colectivitatea locală în procesul de identificare a nevoilor comunităţii
şi de soluţionare la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii – este necesară crearea unor structuri
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comunitare consultative. Persoanele care s-au propus să intre în componenţa acestei comisii sunt persoane
din diferite domenii de activitate, toate care au legături cu problemele sociale 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. 13 din 26 aprilie 2018
privind constituirea Comisiei consultative a comunei Găleşti.
Preşedintele de şedinţă trece la ultimul punct de pe ordinea de zii – probleme curente.
Primarul comunei vorbeşte despre următoarele:
- Invitaţia primită din partea localităţii Mátraszentimre din Ungaria ca reprezentant al satului
Mátraszentlászló pentru participarea unei delegaţii a comunei la anuala întâlnire a reprezentanţilor
localităţilor cu denumirea istorică de „Szentlászló”. Întâlnirea va avea loc în perioada 6-8 iulie. Se menţionează faptul că se apropie rândul comunei noastre să organizeze una dintre viitoarele întâlniri şi ar fi bine ca
din delegaţia din acest an să facă parte şi persoane care pot fi implicate activ şi responsabil în organizarea
viitorului eveniment din comuna noastră.
- Este nevoie de conturarea componenţei delegaţiei care se deplasează în localitatea înfrăţită
Kunsziget din Ungaria în perioada 26 iulie - 2 august.
- 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 verificărilor la
reprezentantul entităţii finanţatoare.
- Pentru realizarea proiectului tehnic de execuţie a extinderii şi modernizării a Şcolii din Găleşti a fost
aleasă firma de proiectare, proiectarea este în curs.
- În privinţa viitorului proiect de edificare a Casei mortuare din Troiţa, s-a comandat realizarea unui
Studiu de prefezabilitate.
Consilierul Aszalos Arpad – doreşte să afle programul lucrării de construire a trotuarului din Troiţa,
pentru care s-au achiziţionat deja materialelor necesare. Primarul oferă detalii în acest sens.
Consilierul Adorjáni Pál – doreşte să afle cum se rezolva problema spaţiului Căminului cultural din
Adrianu Mare. Primarul spune că se caută soluţii viabile, reabilitarea vechiului edificiu nu mai este posibilă
trebuie gândită o nouă locaţie. Una din variante ar fi amplasamentul clădirii şcolii elementare din sat unde în
prezent nu se mai desfăşoară activitate didactică.
Alte luări de cuvânt ne-existând, problemele propuse pentru astăzi astfel fiind epuizate - şedinţa este
închisă de către Preşedintele de şedinţă de astăzi domnul Benke Csaba – Alexandru.
S E M N E A Z Ă
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