PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 27 decembrie 2018 orele 930, la sala de şedinţă de la sediul Primăriei cu ocazia
şedinţei de lucru extraordinare 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 20 decembrie 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 (3) a Comunei Găleşti pe anul 2018.
2. 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. Este detaliat faptul că Guvernul a alocat suma de 80
mii lei pentru comuna Găleşti în data de 20.12.2018, includerea acestuia în bugetul local al anului 2018 este
posibilă numai prin adoptarea unei hotărâri, drept pentru care s-a convocat prezenta şedinţă extraordinară.
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. 25 din 27 decembrie 2018
privind aprobarea bugetului rectificativ (3) a Comunei Găleşti pe anul 2018.
Preşedintele de şedinţă trece la ultimul punct de pe ordinea de zii – probleme curente.
Primul vorbitor este Primarul comunei care face un scurt bilanţ a activităţii anului care se încheie şi
adresează tradiţionala urare de An Nou.
Preşedintele de şedinţei de astăzi doamna Dosa Ibolya transmite celor prezenţi urarea de La mulţi Ani
multă sănătate, fericire şi spor în activitatea anului ce urmează.
Alte luări de cuvânt ne-existând, problemele propuse pentru astăzi astfel fiind epuizate - şedinţa este
închisă de către Preşedintele de şedinţă de astăzi doamna Dosa Ibolya.
S E M N E A Z Ă

:

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
SECRETAR,
Dosa Ibolya
Tóth Ferenc

