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PROCES-VtrRBAL

incheiat azi, 25.11.2014 la sediul primdriei locale, cu ocazia EedinJei

ordinare de lucru a C.L. Gdneqti, care are propusd umAtoarea ordine de zi:

I . Proiect de hotdrdre privind rectificarea bugetului local al comunei Gdnegti

pe anul 2014.

in calitate de preqedinte de gedinli. D-nul SZASZ JANOS deschide qedinla 9i

il roagi pe secretarul comunei s6 facd apelul nominal, apel la care au rlspuns

prezen{i 11 consilieri locali, fiind absen{i D-nii Ged6 loan gi Vdgh S6ndor.

Se procedeazd in continuare la aprobarea ordinii de zi 9i a procesului verbal

incheiat cu ocazia qedinlei anterioare a C.L. Geneqti. Se supune la vot, cu un total

de 11 voturi pentru se aprobi ordinea de zi, dupd care se trece la dezbaterea

ace$era.

Se trece la punctul l, se di cuvdntul D-nei CiMPEAN MARIA, contabil in

cadrul aparatului de specialitate al primarului, pentflr a prezenta proiectul de

hot6rAre privind rectihcarea bugetului local al comunei Cdnegti pe anul 2014.

in completare, primarul comunei, D-nul BAIOG ELEMER, precrzeazd cd

suma de 15.000 euro au fost primitri de la Comisia European6, noi fiind ce$igetorii

unui proiect depus in cadrul programului Europa Pentm Cetdleni, in vederea

finanldrii/organizdrii evenimentului cultural,,TINEzuI iN AJUTORI-,L

VARSTNICILOR care a a\ut loc in perioada 28.08 0l .09.2014, urmind ca suma

primita sa fie redistribuitd la capitolele bugetate de la care a fost utilizatd la

momentul respectiv,

in continuare se prezintd rapoaxtele comisiilor de specialitate:

D-nul MAGO FRANCISC, secretaxul Comisiei juridice, prezinte raportul

comisiei gi arati c6 acesta avizeazd favorabil proiectul de hotdr6re audiat.



D-nul BELENYESI CSABA, pregedintele Comisiei culturale, de citire

raportului comisiei prin care se propune aprobarea acestuia.

D-na SZENTGYORGYI ANNA, secretara Comisiei economice, prezinti

referatul prin care se propune aprobarea proiectului de hotarare audiat anterior.

D-nul Balog Elerrer, primarul comunei, arati cA aqa curn s-a angajat incd de

la data organizdrii evenimentului, in momentul in care vom primi suma de I5.000

euro, aceqtia vor fi redistribuiti in cadrul capitolelor bugetare din care s-au achitat o

pafte din cheltuielile organizatorice, procedAnd drept consecinld la aceasu datd, in

incheiere mullumeqte tuturor celor prezenli pentru sprijinul acordat.

Nemaifiind alte opinii, se supune la vot proiectul de hotdrdre audiat gi cu un

total de 1 I voturi pentru, se adoptd hotdxarea C.L. Gdnegti nr. 46 din 25.11 .2014

privind rectificarea bugetului local al comunei Gdneqti pe anul 2014.

Fiind epuizatd ordinea de zi, preqedintele de 9edin16, D-nd SZASZ JANOS,

declard sedinta incheiat6.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
SZASZ JANOS .
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