PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 5 ianuarie 2018 orele 10, 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 Rozaliacontabil, precum şi consilierii: Adorjáni Pál, Aszalos Loránt – Árpád, Benke Csaba –
Alexandru, Cseh József, Dosa Ibolya, Fekete Sándor, Kelemen Ferenc, Kilyén Sándor,
Kovács Árpád, Takács Béni şi Török Gáspár.
Nu se consemnează absenţe.
La propunerea d-nei consilier Dosa Ibolya se alege ca preşedinte de şedinţă pe
consilier Kelemen Ferenc.
În deschiderea şedinţei Preşedintele de şedinţă supune la vot procesul verbal al
şedinţei anterioare din data de 27 decembrie 2017. 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 acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare
din excedentul bugetului local aferent anului 2017.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes
local pe anul 2018, în vederea prestării lunare de către beneficiarii ajutorului social
a acţiuni sau lucrări de interes local.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a comunei Găleşti pe anul
şcolar 2018-2019.
4. Probleme curente.
Preşedintele de şedinţă trece la primul punct de pe ordinea de zii, Cuvântul este
dat doamnei Contabil care prezintă motivele pentru care este necesară aprobarea acoperirii
definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local aferent anului
2017. Suma calculată fiind 597.323,39 lei.
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Este prezentat referatul, precum şi expunerea de motive întocmit de d-na Tanászi
Rozalia, inspector, în care se propune aprobarea prezentei hotărâri.
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. 1
din 5 ianuarie 2018 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din
excedentul bugetului local aferent anului 2017.
Preşedintele de şedinţă trece la punctul doi de pe ordinea de zii, Cuvântul este dat
domnului Secretar, care prezintă motivele pentru care este necesară aprobarea Planului de
acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2018, în vederea prestării lunare de către
beneficiarii ajutorului social a acţiuni sau lucrări de interes local.
Este prezentat referatul, precum şi expunerea de motive întocmit de Primar.
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. 2
din 5 ianuarie 2018 privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe
anul 2018, în vederea prestării lunare de către beneficiarii ajutorului social a acţiuni sau
lucrări de interes local.
Preşedintele de şedinţă trece la punctul trei de pe ordinea de zii, Cuvântul este dat
domnului Secretar care prezintă procedura de urmat în privinţa aprobarea reţelei şcolare a
comunei Găleşti. Consilierii sunt informaţi, că în conformitate cu procedura de urmat, s-a
obţinut avizul prealabil asupra Proiectului de hotărâre de la Inspectoratul Şcolar Judeţean.
Este prezentat referatul, precum şi expunerea de motive.
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. 3
din 5 ianuarie 2018 privind aprobarea reţelei şcolare a comunei Găleşti pe anul şcolar 20182019.
Preşedintele de şedinţă trece la ultimul punct de pe ordinea de zii – probleme
curente.
Primarul comunei vorbeşte despre fenomenul abandonării unor deşeuri pe marginea
drumurilor locale. Chiar dacă deşeurile abandonate ilegal de persoane necunoscute sunt
colectate periodic de către personalul primăriei şi beneficiarii apţi de muncă a ajutorului
social – fenomenul se repetă din păcate. Este nevoie de luarea unor măsuri ferme de prevenire
a acestor fapte precum şi de identificarea şi tragerea la răspundere a făptaşilor. Totodată
primarul vorbeşte despre aspectele punerii în practică a proiectului cu investiţia
„EXTINDEREA ȘI REABILITAREA ȘCOLII GIMNAZIALE ”SZENTIVANI MIHALY”
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GĂLEȘTI, JUDEŢUL MUREȘ”. Lucrările efective se preconizează că vor începe în vara
acestui an. Măsuri organizatorice pentru asigurarea continuităţii activităţii educaţionale se vor
adopta în funcţie de necesităţi.
Consilierul Takács Béni vorbeşte despre necesitatea luării unor măsuri de
reorganizarea Comisiei locale de fond funciar şi de urgentare a eliberării titlurilor de
proprietate, deoarece intabularea terenurilor este din ce în ce mai importantă pentru
agricultorii locali. Primarul cere sprijinul consilierilor în vederea identificării din fiecare sat
al comunei a unor persoane care cunosc situaţia terenurilor agricole şi care acceptă să fie
cooptaţi ca membrii Comisiei locale. Consilierul ar mai fi interesat şi starea proiectului cu
Autostrada Tîrgu Mureş – Iaşi (dat fiind faptul că aceasta ar trece prin teritoriul comunei
noastre). Primarul spune că s-a întocmit mai demult studii de prefezabilitate, dar încă nu se
ştie nimic concret, mai mult se aude că ar exista discuţii şi în privinţa traseului acestei
investiţi.
În privinţa sprijinului financiar din anul trecut, acordat pe bază de cerere cultelor
locale, consilierii cad de acord ca aceeaşi Comisie care a analizat cererile şi a împărţit sumele
disponibile să facă un control la fiecare obiectiv şi să verifice modul de utilizarea a sumelor, a
concordanţei realităţii din teren cu actele de decontare depuse la dosarul respectiv.
Alte luări de cuvânt ne-existând, problemele propuse pentru astăzi astfel fiind epuizate
- şedinţa este închisă de către Preşedintele de şedinţă de astăzi domnul Kelemen Ferenc.

S E M N E A Z Ă

:

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
SECRETAR,
Kelemen Ferenc
Tóth Ferenc
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