
ROMANIA
JUDETULMURES
COMUNA GANESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Incheiat azi, 15.12.20141a sediul primdriei locale, cu ocazia gedinlei ordinare
de lucru a C.L. Gdnegti, care are propus6 urmdtoarea ordine de zi:

1. Proiect de ho6rare privind validarea dispoziliei primamlui comunei,
nr.281110.12.2014 pentm rectificaxea bugetului local al comunei Gdnegti pe anul
2014:

2. Proiect de hotdrdre privind stabilirea retelei Scolare din comuna Gdneqti
pentru anul gcolar 2015-2016;

3. Proiect de hoterare privind incheierea unui contract de prestdri servicii cu
filiala Reghin a funda{iei creqtine Diakonia in vederea realizirii unui serviciu de

ingrijire socio-medicald la domiciliul persoanelor cu probleme de pe raza comunei
Ginegti.

in calitate de pregedinte de qedin16, D-nul SZASZ JANOS deschide qedinla qi

il roagd pe secretarul comunei sd facd apelul nominal, apel la care au rdspuns
prezenli toti 13 consilieri locali, la qedin{[ participa ca invitat d-nul PATAK'I
LADISLAU, directorul ^$colii Gimnaziale F. Samuel Ganetti, precum gi contabila
prim6riei locale, D-na CIMPEAN MAzuA.

Se procedeazi in continuare la aptobarea ordinii de zi Ei a procesului verbal
incheiat cu ocazia qedinlei anterioare a C.L. Ginegti. Se supune la vot, cu un total de

13 voturi pentfll se aprobd ordinea de zi, dupd care se trece la dezbaterea acesteia.

Se trece la punctul 1, se dd cuvintul D-nei contabil CTMPEAN MARIA,
pentru a prezenta proiectul de hot6r6re privind validarea dispoziliei primarului
comunei, nr.281/10.12.2014 privind rectificarea bugetului local al comunei Gdnegti
pe anul 2014.

D-nul MAGO FRANCISC, secrctarul Comisiei juridice, prezintA rapoftul
comisiei pi aratd cA acesta avizeazi favorabil proiectul de hotArere audiat.

D-nul BELEN1TSI CSABA, preqedintele Comisiei culturale, dE citire
raportului comisiei prin care se propune aprobarea proiectului de hot6rire audiat
antenor.

D-na SZENTGYORGYI ANNA, secretara Comisiei economice, prezintd

rapodul comisiei prin care se propune aprobarea acestuia.

Nefiind alte opinii, se supune la vot proiectul de hotdr6le audiat $i cu un total
de 13 voturi pentru se adopti hotdxarea C.L. Gdneqti nr. 47 din 15.12.2014 privind
validarea dispozijiei primarului comunei, nr.281/10.12.2014 privind rectificarea
bugetului local al comunei Gdneqti pe anul 2014.

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi, se dd cuv6ntul D-nului primar BALOG
ELEMER, pentru a prezenta proiectul de hotirAre stabilirea relelei gcolare din
comwra Gdneqti pentru anul qcolar 2015-2016.



Dup6 audiere, D-nul PATAKI LADISLAU, prezinti pe scur1 situalia
inva$m6.ntului qcolar qi preqcolar pe raza comunei Genegti, i$i exprimd pdrerea de
rdu ce an de an numdrul copiilor de pe raza com, GAneqti este in scidere continui,
fapt ce duce implicit la modificarea relelei gcolare aproape in ltecare an. Arati in
continuare cE 9i in viitor situalia rdmane neschimbati Ei cu certitudine vom avea

nevoie de un microbuz pen x transportul elevilor intrucat in satele componente vom
fi nevoili si inchidem unitalile de invi{imdnt existente astezi. Dacd in anii 90 pe
plan local au fost cca. 600 de copii preqcolari gi elevi, astdzi avem in jur de 320, iar
in urmitorii ani aceastd cifrd este in scddere continue. Conform situaliei existente la
data de astizi, conducerea gcolii propune aprobarea relelei gcolare din comuna
Genetti pentru anul qcolar 2015-2016, aga cum a fost propus in proiectul de hotdxare.

D-nul BELENYESI CSABA intreabi dacd avem un exod al copiilor din
cornund plecati din qcolile noastre in municipiul T6.mdveni gi care ar 1i explicalia
data.

D-nul PATAKI LADISLAU rdspurde gi araiA ca aceasta nu este o problem6
majore pentru cA nu sunt multj copii in aceasti situaJie, cel mai ingrijorAtor lucru este

faptul cd sporul demografic al comunei este foarte mic, an de an numdrul copiilor
nescuti fiind tot mai mic, ceea ce va duce implicit 9i la modificarea relelei qcolare a
comunei.

Primarul comunei mulpmegte d-nului director pentru explicaliile date, arate ca
intr-adevir numdrul copiilor este tot mai mic, aceasta este o triste realitate, dar aqa

cum a ficut-o p6nd acum o va face qi in continuare pdni la terminarea mandatului,
adicd se va ocupa permanent de asigurarea unui proces de invElimdnt cit mai ridicat
pe plan local qi de a crea copiilor toate condiliile necesare unui invdliment modern.
ASa cum a ardtat in programul de acliuni de la inceputul mandatului, va depune toate
diligenlele necesaxe pentru rcalizarea obiectivului de construire a unei grSdinile cu
program prelungit pe raza comunei, av6nd ca scop sprijinirea gi incurajarea tinerelor
familii.

D-nul MAGO FRANCISC, secretarul Comisiei juridice, prezintd rapoftul
comisiei gi aratd cA acesta avizeazd favorabil proiectul de hotdrdre audiat.

D-nul BELENYESI CSABA, pregedintele Comisiei culturale, di citire
raportului comisiei prin care se propune aprobarea proiectului de hotdrdre audiat
anterior.

D-na SZENTGYORGYI ANNA, secretara Comisiei economice, prezintd
raportul comisiei prin care se propune aprobarea acestuia.

Nehind alte opinii, se supune la vot proiectul de hotexare audiat gi cu un total
de 13 voturi pentru, se adoptb hotirdrea C.L. Gineqti nr. 48 din 15.12.2014
stabilirea relelei gcolare din comuna Ginegti pentru anul gcolar 2015-2016.

Se trece la prmctul 3, se dd cuvantul D-nului primar BALOG ELEMER,
pentru a prezenta proiectul de hotdrire privind incheierea unui contract de pre$eri
servicii cu filiala Reghin a Funda{iei Creqtine Diakonia in vederea realizdrii unui
serviciu de ingrijire socio-medicald la domiciliul persoanelor cu probleme de pe raza

comunei G6negti. Arati in completare cA a studiat mai amdnunlit aceastA chestiune,
interesdndu-se personal la primiriile in a cdror razd teritoriali mai funclioneazd
aceastd fundatie. A constatat ce intr-adevAr aceasta activitate se bucuri de o reali
apreciere atat din partea autorititrilor locale dar mai cu seami din panea

beneficiarilor acestui seruiciu, respectiv oamenii aflaii la nevoie, persoane singure



IAIA ajutof, imobilizali la pat sau alte persoane nevoiaqe care au nevoie de diferite
serwicii sociale. Prin aceasta nu se doregte gi nu se intenlioneazi preluarea pacien{ilor
de la medicii de fardlie ci din contrd, se doreqte sprijinirea gi colaborarea cu acestea,

binein{eles avAnd ca scop intrajutorarea celor afla1i la nevoie prin bundvoinla qi

implicarea unor oameni de bund credin15.
D-nul IMRE MCOLAE felicitd executivul pentru aceastd initiativd, arat6 c6 9i

la noi ca gi in altA pade sunt mulli oameni acare au nevoie de aceste servicii gi este

convins cd prin aceasta se va aduce o razd de soare gi un strop de bucurie in familiile
unor oameni afla{i in situalii deosebite-

In incheiere primarul comunei aratA cA acum la inceput de drum a propus
incheierea aceslui contact pe o perioad6 de un ar de zile, contribulia noastrd sd fie
de 1.000 lei/lunn, iar in situalia in care lucrurile vor evolua in bine gi oamenii vor h
mullumiJi, contractul va fi prelungit, iar contribulia noasfe dace se va impune, va fi
mdritd.

D-nul MAGO FRANCISC, secretaftrl Comisiei juridice, prezint6 raportul
comisiei gi aratd cA acesta avizeazd favorabil proiectul de hotdrire audiat.

D-nul BELENYESI CSABA, preqedintele Comisiei culturale, dd citire
raportului comisiei prin care se propune aprobarea acestuia.

D-na SZENTGYORGYI ANNA, secretara Comisiei economice, prezintd
raportul comisiei prin care se propune aprobarea proiectului de hoterare audiat
a.nrcnor.

Nefiind alte opinii, se supune la vot proiectul de hotir6re audiat gi cu un total
de 13 voturi pentru, se adoptd hotdrArea C.L. Gdnegti nr. 49 din 15.12.2014 privind
incheierea unui contract de pre$eri servicii cu filiala Reghin a Fundaliei Cregtine
Diakonia in vederea realizdrii unui serviciu de ingrijire socio-medicald la domiciliul
persoanelor cu probleme de pe raza comturei Gineqti.

Fiind epuizatd ordinea de zi, pregedintele de qedinJd, D-nul SZASZ JANOS,
declard sedinta incheiatd.

PRESEDINTE DE S
SZASZ JA
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CONTRASEM AZA SECRETAR.


