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Incheiat azi,29.05.2014 la sediul primdriei locale, cu ocazia qedingei ordinare de
lucru a C.L. Gdnegti, care are propusi urmdtoarea ordine de zi:

1. Prezentarea de cdtre Pro Regio Consulting SRL a proiectului de Strategie de
dezvoltare locald a comunei Gdnegti pentru perioada 2014-2020;

2. Proiect de hotdrdre privind rectificarea bugetului local al comunei Gdneqti pe
anul 2014;

3. Proiect de hotirdre privind mandatul dal reprezentantului autoritdlii de a vota in
Adunarea Generald a A.D.I ,,AQUA INVEST MttRES" ajustarea prefurilor qi tarifelor
aferente Serviciului de apd qi de canalizare;

4. Proiect de hotdrdre privind scoaterea la licitalie a unui spa{iu comercial.

in calitate de pregedinte de gedinfd. D-nul MATYAS ALEXANDRU $TEFAN
deschide gedinfa qi il roagd pe secretarul comunei sd facd apelul nominal, apel la care au
r6spuns prezen{i 12 consilieri locali, fiind absent D-nul KESZEG $TEFAN.

Se procedeazd in continuare la aprobarea ordinii de zi qi a procesului verbal
incheiat cx oczia gedinfei anterioare a C.L. Gdnegti. Se supune la vot, cu un total de 12

voturi pentru se aprobd ordinea de zi, dupd care se trece la dezbaterea ordinii de zi.

Dupd prezentarea ordinii de zi, D-nul primar cere cuvdntul, multumeqte invitalilor
Antal Zoltan qi Kupan Edith - reprezentan{i ai Pro Regio Consulting SRL, precum qi unui
numdr de 10 cetdleni din comun6, ardtdnd in continuare cd dupd cum bine se gtie suntem
in plin proces de realizare a strategiei de dezvoltare a comunei, fapt pentru care la aceastd
gedin{d participd reprezentanti ai firmei de consultanld incredinlatd cu realizarea strategiei
de dezvoltare, dupi care roagd pe cei doi reprezentanli si prezinte pe scurt cdteva aspecte
esenliale referitoare la conlinutul strategiei, dAnd cuvAntul in continuare acestora.

Atdt D-nul Antal Zoltan cAt $i D-na Kupan Edit aratA cd s-a intocmit un schelet de
bazd al documentaliei pe care il prezintA in fala tuturor cel prezenli, roagd pe toli cei
prezenti sd ia act de cele prezentate. mai mult informeazd cd in termen de cAteva zile va
prezenta aceastf, lucrare in cdteva exemplare scrise, pe care o va inainta spre studiu
conducerii primdriei, precum qi unui numdr insemnat de factori importanli de pe raza
comunei pentru studiere gi analizS, rugdnd ca dupd studierea documentaliei oricare dintre
cititori sd vind cu propuneri sau idei inovatoare, specifice locale, pentru a intocmi o
documenta{ie qi o strategie de dezvoltare cdt mai ampld qi completd pentru comuna
Gdneqti.

D-nul BALOG ELEMER mul{umeqte tuturor pentru prezentare, aratA cA intr-
adevAr se depun eforturi pentru realizarea strategiei, rezultatele incep deja sd apara,
practic suntem in grafic, fiind de apreciat gi implicarea unor factori externi in acest
proces.

D-nul GABOR GYULA arat| cA intr-adevbr au fost cuprinse multe aspecte gi

probleme locale dar in ceea ce pdve$te voluntariatul se pare cA lucrurile merg mai incet.
fapt pentru care propune si se facd ceva gi in acest sens. In ceea ce privegte agroindustria



locald propune un studiu mai amplu gi gdsirea de solulii cAt mai bune pentru dezvoltarea
in viitor, deoarece dispunem de un poten{ial extraordinar care trebuie valorificat.

D-nul BAIOG ELEMER roagd pe to{i cei prezenfi daci mai au vreo opinie sd qi-o
exprime liber, frrd nicio relinere, sd vini cu orice idei inovatoare sau propuneri ce meritd
sd fie luate in seamd, asta nu neapArat la aceastd datd ci gi ulterior dupd studierea
materialelor care vaor fi comunicate de firma de consultantd in urmdtoarele zile.

D-nul ANTAL ZOLTAN aratd in cuv6ntul sAu ca este foarte incdntat gi pldcut
surprins de modul in care atdt autoritatea locald cdt gi cetd{enii comunei sunt interesa{i de
elaborarea acestei strategii, gdsind aici o foarte bund colaborare qi implicare a tuturor
celor interesafi, ceea ce nu va duce decdt la realizarea unei strategii cu siguranfd bund gi
benefi ci pentru comunitate.

ln incheiere primarul comunei se aratd mullumit de tot ceea ce s-a prezentat,
exprimdndu-qi convingerea cA suntem pe drumul cel bun gi rezultatele nu vor intArzia sd
apard, mullumind invitafilor pentru participare qi dialog, dupd care se ia o pauzd de 5

minute, timp in care acettia pArdsesc sala de gedinte.

Se reiau lucrdrile qedinlei, la punctul 2 al ordinii de zi, se dd cuv6ntul D-nei
contabil CIMPEAN MAzuA, pentru a prezenta proiectul de hotdrAre privind rectificarea
bugetului local al comunei Gdneqti pe anul2014.

D-nul MAGO FRANCISC, secretarul Comisieijuridice. prezintd raportul comisiei
gi arati cd acesta avizeazd favorabil proiectul de hotdrd.re audiat.

D-nul BELENYESI CSABA, pregedintele Comisiei culturale" dd 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.

Netlind alte opinii, se supune la vot proiectul de hotdrdre audiat gi cu un total de
12 voturi pentru, se adoptA hotirArea C.L. Gineqti nr. 24 din 29.05.2014 privind
rectificarea bugetului local al comunei Gdneqti pe anul 2014.

Se trece la punctul 3, se dd cuvantul D-nului primar BAIOG ELEMER. pentru a
prezenta proiectul de hotdrdre privind mandatul dat reprezentantului autoritSlii de a vota
in Adunarea Generali a A.D.I ,,AQUA INVEST MURE$" ajustarea pre{urilor gi tarifelor
aferente Serviciului de aod si de canalizare.

D-nul MAGO FRANCISC, secretarul Comisiei juridice, prezintd rapoful comisiei
qi aratd cd acesta avizeaz\. favorabil proiecful de hotdrdre audiat.

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

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

Nefiind alte opinii, se supune la vot proiectul de hotdrAre audiat qi cu un total de
12 voturi pentru, se adoptd hotirdrea C.L. Gdneqti nr.25 din 29.05.2014 privind
mandatul dat reprezentantului autoritd{ii de a vota in Adunarea Generald a A.D.I ,,AQUA
INVEST MURE$" aj ustarea prelurilor qi tarifelor aferente Serviciului de ap[ qi de
canalizare.

Se ffece la punctul 4, se dd cuvdntul D-nului primar BALOG ELEMER" pentru a
prezenta proiectul de hotdrdre privind scoaterea la licitalie a unui spaliu comercial.

D-nul MATHE LE\T,NTE,, pregedintele comisiei economice, aratd c6 datoritd
faptului cA acest spaliu este neutilizat in prezent se impune luarea unor mf,suri urgente de



valorificare a lui, fapt pentru care este de acord cu inchirierea acestui spafiu in condifii
legale, in vederea realizdrii unor venituri suplimentare.

D-nul VEGH SANDOR este de acord cu acest proiect, qi propune in cazul
adjudeclrii licitaliei, incheierea unui contract clar gi ferm intre pdrli in care sd se

stabileascd condilia menlinerii destinaliei gi stdrii fi.zice a spaliului cel pufin la starea in
care se afld la data inchirierii acestuia.

D-nul MAGO FRANCISC, secretarul Comisiei juridice, prezintd raportul cornisiei
gi aratd cd acesta avizeazd favorabil proiectul de hotdr6re audiat.

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

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

Nefiind alte opinii, se supune la vot proiectul de hotdrAre audiat qi cu un total de
12 voturi pentru, se adoptA hotdrArea C.L. G[negti nr. 26 din 29.05.2014 privind
scoaterea la licitalie a unui spatiu comercial.

Fiind epuizatd ordinea de zi, preqedintele de gedinJd, D-nul MATYAS
AIEXANDRU $TEFAN, declard qedin{a incheiatd.

PRESEDINTE DE SEDINTA.
MATYAS ALEXANDRU STE

NTRASEMNEAZA SECRETAR,
MAT2/,DRrAN
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