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incheiat a2i,28.10.2014 la sediul primdriei locale, cu ocazia gedin{ei ordinare de

lucru a C.L. G6negti, care are propusd urmitoarea ordine de zi:

l. Proiect de hotdrAre privind rectificarea bugetului local al comunei Ginegti pe

arril2014

2. Informare privind stadiul realizdrii obiectivelor de investilii pe anul 2014.

La apelul nominal fhcut de D-nul MATEFI ADRIAN, secretarul comunei, au

rf,spuns prezenli 12 consilieri locali, fiind absent D-nul SZABO LAJOS.

in calitate de preqedinte de vdrsti D-nul IMRE NICOLAE declard pedinla statutard

qi roagd pe cei prezenli sf, facf, propuneri pentru alegerea pregedintelui de qedin16. D-na

SZENTGYORGYI ANNA propune ca preqedinte de qedinld pe D-nul SZASZ JANOS,

care fiind ales cu 11 voturi pentru, preia conducerea lucririlor qedinlei proceddnd in

continuare la aprobarea ordinii de zi gi a procesului verbal incheiat cu ocazia qedinlei

anterioare a C.L. G[neqti.

Se trece la punctul 1, se dd cuvdntul D-nei CiMPEAN MAzuA, contabil in cadrul

aparatului de specialitate al primarului, pentru a prezenta proiectul de hotdrdre privind

rectificarea bugetului local al comunei Gdneqti pe anul 2014.

in continuare se prezintd rapoartele comisiilor de specialitate:

D-nul MAGO FRANCISC,, secretarul Comisiei juridice' prezintd raportul comisiei

qi aratd cd acesta avizeazd favorabil proiectul de hotdrAre 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 referatul

prin care se propune aprobarea proiectului de hot[rdre audiat anterior.



Nef,rind alte opinii, se supune la vot proiectul de hotdrdre audiat qi cu un total de

12 voturi pentru, se adoptd hotdr6rea C.L. Gdne;ti nr. 45 din 28.10.2014 privind

rectificarea bugetului local al comunei Gdnegti pe anul2014.

Se trece la punctul 2, se di cuvdntul D-nului primar BALOG ELEMER, pentru a

prezenta stadiul realizdrii obiectivelor de investilii pe anul 2014. De la bun inceput

subliniazd faptul cd degi parcurgem o perioadd foarte dif,rcild din toate punctele de

vedere, prin gestionarea responsabild gi eficientd a resurselor de care dispunem qi

respectAnd totodatd 9i Planul de acliuni aprobat de C.L. Gineqti la inceputul acestui an, s-

a reu$it realizarea unor obiective de o deosebitd importanli pentru comunitatea noastr6,

printre care cele mai importante sunt continuarea lucrdrilor de canalizare, asfaltarea unei

strdzi pe o po4iune de 2,05 km, executarea noului PUG, modernizarea iluminatului

public Ai eficientizarea acestuia prin montarea de corpuri de iluminat cu LED modeme $i

economice, precum gi elaborarea documentaliei privind elaborarea Strategiei de

dezvoltare localS pentru perioada 2014-2020.

Cu pdrere de riu insd, aratd cd in acest an nu ne-am putut bucura de un sprijin

financiar din partea Consiliului Judelean sau a Finanlelor publice, care ne-au alocat doar

niqte sume rnodice pentru acoperirea unor nevoi stringente, ceea ce ne-a obligat sd

apeldm la resursele proprii, sd ne gospoddrim cum putem, reugind totuti sA realizdm

aceste obiective locale.

in incheiere iqi exprimi satisfac{ia cd totugi s-au realizat aceste frumoase obiective

gi are convingerea qi speranja totodatd, ca pdnd la finele acestui an sd ni se aloce sume de

bani mai consistente pentru continuarea acestor frumoase obiective.

Fiind epuizatd ordinea de zi, pregedintele de qedinfd, D-nul SZASZ JANOS,

declard qedin{a incheiatd.
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