PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 28 martie 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, precum şi
consilierii: Adorjáni Pál, Aszalos Loránt – Árpád, Benke Csaba – Alexandru, Cseh József,
Dosa Ibolya, Fekete Sándor, Kelemen Ferenc, Takács Béni, Török Gáspár şi doamna
Kelemen Anna-Mária - candidat ales supleant pe lista de consilier local UDMR.
Se consemnează absenţa consilierului Kovács Árpád.
La propunerea d-lui consilier Kelemen Ferenc se alege ca preşedinte de şedinţă pe
consilier Aszalos Loránt – Árpád.
În deschiderea şedinţei Preşedintele de şedinţă supune la vot procesul verbal al
şedinţei anterioare din data de 13 februarie 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 validarea mandatului de consilier local în cadrul
Consiliului Local al comunei Găleşti, a doamnei Kelemen Anna-Mária.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a unei comisii de
specialitate a Consiliului local Găleşti.
3. Probleme curente.
Preşedintele de şedinţă trece la primul punct de pe ordinea de zii, Cuvântul este
dat domnului Secretar care prezintă nevoia şi oportunitatea reîntregirii componenţei
Consiliului local ca urmare a demisiei consilierul Kilyén Sándor, pierderea calităţii de
consilier local fiind constatată prin Hotărârea C.L. nr. 4 din 13.02.2018. Este prezentată Lista
de candidaţi consilieri UDMR (formaţiune din care a făcut parte consilierul demisionar) la
alegerile din 05.06.2016 – următoarea persoană fiind Kelemen Anna-Mária.
Membrii Comisiei de validare a Consiliului local Găleşti numiţii: Takács Béni, Dosa
Ibolya şi Cseh József sunt rugaţi să verifice documentele necesare validării noului consilier.
După o scurtă întrunire, Comisia de validare constată că sunt îndeplinite toate condiţiile
prevăzute de lege în vederea aprobării validării mandatului d-nei Kelemen Anna-Mária, dar
numai după depunerea jurământului prevăzut de actele normative în vigoare. Cele de mai sus
sunt consemnate într-un proces verbal.
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Este prezentat şi raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economicosocială, buget finanţe, administrarea domeniului public, amenajarea teritoriului şi urbanism,
gospodărie comunală, protecţia mediului, agricultură, servicii şi comerţ, precum şi Proiectul
de hotărâre.
Secretarul comunei constată că sunt întrunite condiţiile validării şi roagă pe d-na
Kelemen Anna-Mária să depună Jurământul conform prevederile art. 32 alin. (1) din Legea
nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale.
Doamna Kelemen Anna-Mária depune jurământul în faţa Consiliului local şi a
Primarului comunei, în conformitate cu procedura regulamentară.
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. 10 din 28
martie 2018 privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al
comunei Găleşti, a doamnei Kelemen Anna-Mária.
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
componenţei nominale a Comisiilor de specialitate a Consiliului local.
Atât doamna consilier Kelemen cât şi ceilalţi consilieri sunt de acord în principiu ca
noul consilier validat să ia locul consilierului demisionar în Comisia de specialitate pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget finanţe, administrarea domeniului public,
amenajarea teritoriului şi urbanism, gospodărie comunală, protecţia mediului, agricultură,
servicii şi comerţ.
Este prezentată expunerea de motive 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.
11 din 28 martie 2018 privind modificarea componenţei nominale a unei comisii de
specialitate a Consiliului local Găleşti.

Preşedintele de şedinţă trece la ultimul punct de pe ordinea de zii – probleme
curente.
Consilierul Kelemen Ferenc sere sprijinul primarului în privinţa programării unor mici
lucrări de pietruire a unui drum sătesc lăturalnic din Troiţa. Primarul spune că va analiza
situaţia.
Consilierul Takács Béni doreşte să fie informat asupra modalităţii de plata a
impozitului pe teren agricol extravilan în cazul în care există încheiate unele acorduri în
privinţa transferări dreptului de proprietate, dar nu există acte notariale autentice în acest
sens. Primarul spune că transferul dreptului de proprietate a terenurilor este reglementată de
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actele normative în vigoare, în lipsa acestor acte autentice plata impozitului pentru
proprietatea terenurilor este obligaţia celor care sunt beneficiarii retrocedărilor.
Consilierul Adorjáni Pál sesizează unele deficienţe la lucrările refacerii porţiunilor din
terenul public din Adrianu Mare ca urmare a lucrărilor de amplasare a noii reţelei de
alimentare cu gaz natural efectuate recent. Primarul spune că este obligaţia constructorului să
refacă terenul în starea iniţială şi că va avea în vedere aceste aspecte sesizate.
Consilierul Cseh Jozsef cere ca atunci când se vor programa lucrări de pietruire să se
aibă în vedere şi degradarea unor străduţe nemodernizate din Maiad.
Primarul comunei vorbeşte despre următoarele:
- Pentru onorarea invitaţiei primite din partea localităţii înfrăţite Kunsziget din
Ungaria pentru o nouă vizită, primarii celor două comunităţi s-au înţeles ca vizita delegaţiei
comunei noastre să aibă loc în acest an în perioada 26 iulie - 2 august.
- S-a reuşit semnarea contractului de finanţare a proiectului edificării terenului de sport
multifuncţional în Troiţa.
- În aceste zile va avea loc o consultare cu firma care efectuează lucrarea de
modernizare a drumului comunal DC 38, prilej cu care se stabileşte de comun acord detalii în
privinţa priorităţilor şi a amplasamentelor unde se reîncep lucrările.
- În privinţa proiectului de reabilitare a Căminului Cultural Bedeni – contractul de
execuţie lucrări a fost scoasă la licitaţie publică – deocamdată sunt 5 oferte din care se va
alege executantul contractual după parcurgerea paşilor prevăzute de actele normative în
vigoare.
Alte luări de cuvânt ne-existând, problemele propuse pentru astăzi astfel fiind epuizate
- şedinţa este închisă de către Preşedintele de şedinţă de astăzi domnul Aszalos Loránt-Árpád.
S E M N E A Z Ă

:

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
SECRETAR,
Aszalos Loránt-Árpád
Tóth Ferenc
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