PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 27 septembrie 2018 orele 12, 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
precum şi consilierii: Adorjáni Pál, Aszalos Loránt – Árpád, Benke Csaba – Alexandru, Cseh József, Dosa
Ibolya, Fekete Sándor, Kelemen Anna-Mária, Kelemen Ferenc, Kovács Árpád, şi Török Gáspár.
Se consemnează absenţa: consilierului Takács Béni.
La propunerea d-lui consilier Török Gáspár se alege ca preşedinte de şedinţă pe consilier Cseh
József.
În deschiderea şedinţei Preşedintele de şedinţă supune la vot procesul verbal al şedinţei anterioare
din data de 12 iulie 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 (1) 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 prezintă motivele pentru care este necesară aprobarea
rectificării bugetului local al comunei Găleşti pe anul 2018.
Este prezentat referatul, precum şi expunerea de motive întocmit de d-na Tanászi Rozalia, inspector,
în care se propune aprobarea bugetului rectificativ (1).
Este prezentat şi Proiectul de hotărâre.
Primarul enumeră planificările unor cheltuieli ce se vor mai face în acest an.
Se trece la discuţii. Doamna consilier Dosa Ibolya vorbeşte despre necesitatea soluţionării plăţii
cheltuielilor cu naveta a cadrelor didactice care predă în comună. Primarul spune că aceste cheltuieli vor fi
efectuate din fondurile care sunt disponibile în bugetul Scolii gimnaziale.
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. 18 din 27 septembrie
2018 privind aprobarea bugetului rectificativ (1) 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 atinge următoarele subiecte:
- la proiectului edificării terenului de sport multifuncţional în Troiţa s-au început lucrările de
execuţiei;
- în scurt timp vor începe lucrările şi la proiectul de reabilitare a Căminului Cultural Bedeni;
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- s-au făcut demersuri pentru achiziţionarea coşurilor de gunoi stradale, dar golirea periodică a
acestora încă nu este rezolvată. Doamna consilier Dosa se angajează să identifice localnici din comună
dispuşi să aibă grijă de coşurile amplasate în faţa imobilelor lor;
- în cazul lucrărilor de modernizarea drumului comunal Maiad-Adrianu Mare era nevoie de angajarea
unui nou diriginte de şantier, deoarece cel vechi a demisionat, lucrările rămase se vor realiza conform
planurilor;
- în zilele de 6-7 octombrie se organizează consultarea populaţiei ţării prin referendum naţional în
vederea modificării constituţiei;
- consilierii sunt rugaţi să atragă atenţia populaţiei asupra termenului relativ scurt în care se pot
depune cereri pentru intabularea suprafeţelor de terenuri aferente casei de locuit în virtutea prevederilor Legii
nr. 231/21018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. Se estimează că în
comună mai sunt foarte multe cazuri de gospodării cu situaţia juridică al a dreptului de proprietate incertă,
dar cei direct interesaţi încă nu au început să facă demersuri şi să profite de efectele legii. Termenul de
depunere a cererilor şi a documentaţilor aferente este 4 decembrie 2018.
Secretarul comunei prezintă consilierilor cererea cu nr. 783/11.09.2018 a Direcţiunii Şcolii
Gimnaziale Găleşti - ca în conformitate cu prevederile legale - Consiliul local să desemneze reprezentantul
său în Consiliul de administraţie a acestei instituţii educaţionale pentru anul şcolar 2018-2019. În
unanimitate consilierii locali sunt de acord ca doamna consilier Dosa Ibolya să reprezinte în continuare
Consiliul Local al comunei Găleşti în acest for, aşa cum a făcut-o de mai mulţi ani încoace.
Consilierul Fekete Sandor vorbeşte despre necesitatea luării unor măsuri de prevenire a cazurilor de
distrugeri, deteriorări ale mobilierului parcului din Găleşti. Primarul spune că personal a atenţionat tinerii cu
comportament neadecvat şi că în cazul în care aspectele negative se mai repetă, va lua măsuri de închidere a
parcului pe timpul nopţii.
Consilierul Kelemen Ferenc semnalează unele defecţiuni minore la iluminatul public din Troiţa.
Consilierul Aszalos Arpad vorbeşte despre necesitatea asigurării siguranţei copiilor în curtea Şcolii
din Troiţa, unde au început lucrările terenului de sport, iar ruinele imobilului fostului atelier şcolar reprezintă
un pericol real. Primarul spune că se vor lua măsuri, totodată critică modul în care se gestionează clădirea şi
curtea şcolii. Totodată se mai aduce în discuţie aspecte tehnice cu privire la amplasarea noului pavaj pentru
trotuar în Troiţa.
Alte luări de cuvânt ne-existând, problemele propuse pentru astăzi astfel fiind epuizate - şedinţa este
închisă de către Preşedintele de şedinţă de astăzi domnul Cseh József.
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