PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 27 noiembrie 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: Adorjáni Pál, Aszalos Loránt – Árpád, Cseh József, Dosa Ibolya, Fekete Sándor, Kelemen
Anna-Mária, Kelemen Ferenc, Kovács Árpád, Takács Béni şi Török Gáspár.
Se consemnează absenţa: consilierului Benke Csaba – Alexandru.
La propunerea d-lui consilier Fekete Sándor se alege ca preşedinte de şedinţă pe dl consilier Adorjáni
Pál.
În deschiderea şedinţei Preşedintele de şedinţă supune la vot procesul verbal al şedinţei anterioare
din data de 10 octombrie 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 III al anului 2018.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai investiției
„MODERNIZARE DC38 ÎN COMUNA GĂLEŞTI (INTERSECŢIE DJ135 – MAIAD – SÎNVASII –
GĂLEŞTI – ADRIANU MIC – ADRIANU MARE)” și de asigurare a finanțării de la bugetul local
pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL.
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 III an 2018, precum şi
expunerea de motive aferentă Proiectului de hotărâre.
Se trece la discuţii.
Consilierul Cseh Jozsef doreşte să afle detalii legate de suma primită de la UE. Contabila spune că
suma de 9.194 lei este dată de UE pentru început la investiţia în proiectului „REABILITAREA
CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA BEDENI, JUDEŢUL MUREŞ”, cu finanţare din fonduri
europene.
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. 20 din 27 noiembrie 2018
privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli a Consiliului Local al comunei Găleşti pe
trimestrul III al anului 2018.
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Preşedintele de şedinţă trece la punctul doi de pe ordinea de zii.
Primarul comunei prezintă situaţia investiţiei cu „MODERNIZARE DC38 ÎN COMUNA GĂLEŞTI
(INTERSECŢIE DJ135 – MAIAD – SÎNVASII – GĂLEŞTI – ADRIANU MIC – ADRIANU MARE)”.
Proiectul a primit finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform Contractului de finanțare
Nr. 407/17.08.2016. În urma derulării procedurilor de achiziții publice s-au modificat (s-au micşorat
semnificatv) indicatorii economici în conformitate cu cele prezentate mai jos. VALOARE TOTALĂ va fi
4.809.028,66 lei (inclusiv TVA), din care cheltuieli, care nu se finanţează de la bugetul de stat prin
Programul Național de Dezvoltare Locală – PNDL, în valoare de 211.853,50 lei inclusiv TVA, conform
Devizului General al investiţiei, Anexă la prezenta expunere de motive.
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. 21/2018 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai investiției „MODERNIZARE DC38 ÎN COMUNA
GĂLEŞTI (INTERSECŢIE DJ135 – MAIAD – SÎNVASII – GĂLEŞTI – ADRIANU MIC – ADRIANU MARE)”
și de asigurare a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la
bugetul de stat prin PNDL.
Preşedintele de şedinţă trece la ultimul punct de pe ordinea de zii – probleme curente.
Primul vorbitor este Primarul comunei care atinge următoarele subiecte:
- situaţia investiţiei cu terenul de sport multifuncţional din Troiţa, unde lucrările au avansat conform
planurilor şi se preconizează ca acestea să fie finalizate până la data de 15 decembrie, an curent;
- situaţia investiţiei cu modernizarea Căminului Cultural Bedeni, unde s-a eliberat ordinul de începere
a lucrărilor, executantul se va apuca 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;
- în privinţa viitorului proiect de edificare a Casei mortuare din Troiţa, s-au făcut discuţii cu
proiectanţii în urma căruia s-au identificat problemele legate de amplasament şi se caută în continuare
posibile variante de realizare;
- dat fiind faptul că se apropie sărbătorile de la sfârşitul anului Primarul doreşte să consulte părerea
consilierilor în legătură cu achiziţionarea tradiţionalelor pachete de crăciun pentru elevii şi preşcolarii
comunei. Consilierii în unanimitate sunt de acord cu continuarea tradiţiei şi alocare din bugetul acestui an a
sumei de 10.000 lei în vederea derulării acestei acţiuni, la fel cum s-au procedat şi în anii precedenţi;
- reprezentanta localităţii înfrăţite Kunsziget din Ungaria ne-a contactat în legătură cu oferta de
transferarea prin donaţie a unei autospeciale de stins incendii funcţionale în cazul în care comuna noastră are
nevoie. Primarul spune că dat fiind faptul că nu dispunem de un astfel de utilaj, donaţia ar fi binevenită, dar
în cazul aducerii acestuia trebuie luată o serie de măsuri legate de garaj încălzit, personal de deservire
echipamente aferent şi altele. Totodată este nevoie de revigorarea, întinerirea şi eficientizarea echipajelor
formate din voluntari la nivelul SVSU. Consilierii sunt bucuroşi de această oportunitate de a avea o
autospecială şi sunt de acord în principiu cu luarea măsurilor necesare în vederea revigorării unui serviciu
funcţional spre binele comunei, chiar dacă inevitabil apar noi cheltuieli pentru bugetul următorilor ani.
- legat de investiţia cu modernizarea Şcolii Găleşti, licitaţia pentru execuţia lucrării s-a făcut fără
succes pe SEAP, nu au fost ofertanţi, astfel se repetă licitaţia, etapa a doua se preconizează la data de 5
decembrie. În cazul în care se desemnează executantul lucrării şi se va putea trece de toate fazele
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premergătoare, va fi nevoie de transferarea activităţii didactice pe perioada execuţiei lucrărilor din clădirea
şcolii în alte spaţii disponibile;
- odată cu montarea în comună a accesoriilor iluminatului festiv se va face şi o revizie generală a
tuturor corpurilor de iluminat din comună şi se va interveni unde este nevoie.
Consilierul Kovács Arpád doreşte să afle detalii legate locaţiile planificate pentru continuarea lucrării
la trotuarul din străzile satului Troiţa. Primarul detaliază programul cât şi alte aspecte adiacente lucrării.
Consilierul Fekete Sandor semnalează nevoia de pietruire a acostamentului străzii modernizate ce
duce spre cimitirul Găleşti. Primarul spune că s-a început deja achiziţionarea unor cantităţi de pietriş cu care
s-a început deja repararea unor porţiuni pe străduţele comunei, se va avea în vedere şi aspectul semnalat.
Consilierul Takács Béni readuce în discuţie proiectul casei mortuare din Troiţa şi spune că este
nevoie de analizarea premergătoare a tuturor aspectelor legate de această investiţie. Primarul spune că este
conştient de aspectele problematice şi că se caută unele compromisuri în vederea realizării celor propuse.
Alte luări de cuvânt ne-existând, problemele propuse pentru astăzi astfel fiind epuizate - şedinţa este
închisă de către Preşedintele de şedinţă de astăzi domnul Adorjáni Pál.

S E M N E A Z Ă

:

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
SECRETAR,
Adorjáni Pál
Tóth Ferenc
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