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Incheiat a2i,29.12.2014 la sediul primdriei locale, cu ocazia gedinlei extrordinare
de lucru a C.L. GdneEti, care are propusi urmitoarea ordine de zi:

I . Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului taxelor si impozitelor locale
la nivelul comunei Ganesti pentru anul 2015;

2. Proiect de hotarare privind aprobarea delegdrii gestiunii serviciului de
salubrizare la nivelul comunei Gdnegti jude,tul Mureg ;

3. Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului UAT Ganesti pentru a

vota in Adunarea Generala si modificarea statutului ADI AQUA INVEST MttRES,
4. Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului UAT Ganesti pentru a

vota in Adunarea Generala a ADI AQUA INVEST MURES pentru aprobarea
Master Planului revizuit pentru sectorul apa-canal Mureq;

in calitate de pregedinte de vdrstd, D-nul Imre Nicolae deschide qedinJa gi il roagd
pe secretarul comunei sd facd apelul nominal, apel la care au rdspuns prezenli 12

consilieri locali fiind absent d-nul consilier Keszeg $tefan, dupi care roagi pe cei
prezenfi sd procedeze ia alegerea preqedintelui de qedinld.

D-nul consilier Mago Francisc o propune preqedintd de gedin!6 pe d-na
Szentgyorgyi Anna, este aprobatd cu 11 voturi pentru peluAnd conducerea lucrdrilor
qedinlei.

Se procedeazd in continuare la aprobarea ordinii de zi qi a procesului verbal
incheiat cu ocazia gedinlei anterioare a C.L. Gdnegti, dupi care, cu un total de 12 voturi
pentru se aprobd ordinea de zi Ei se trece la dezbaterea acesteia.

La punctul 1, se dd cuv6ntul D-nului Balog Elemer - primarul comunei, pentru a
prezenta Proiectul de hotdrdre privind aprobarea cuantumului taxelor si impozitelor
locale la nivelul comunei Gdnesti pentru anul 2015;

Dupd prezentarea proiectului de hotdrdre mai face o scurti remarcd prin care aratd
faptul cd majorarea impozitelor qi taxelor locale pentru anul anul 2015 cu un procent de

7oh nu este o povoard in plus pentru populalia comunei ci din contrd ar trebui sd fie un
ajutor, o susfinere Ei o contribulie materiald a populaliei pentru continuarea qi finalizarea
priectelor locale stabilite in planul de dezvoltare local, toate av6nd ca finalitate cre$terea
calitatii vieti pe plan.local.

D-nul MAGO FRANCISC, secretarul Comisiei juridice, prezinti raportul
comisiei qi aratd cd acesta avizeazd favorabil proiectul de hotdrdre audiat.

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



in incheiere ce acest lucru este intru totul legal qi numai aqa se poate realiza o dezvoltare
armonioasd a comunitdlii, prin aportul tuturor cetdlenilor.

D-na SZENTGYORGYI ANNA, secretara Comi si ei economi ce, pr ezintd raportul
comisiei prin care se propune aprobarea acestuia.

D-nul Imre Nicolae, aratd cd atat pentru frnalizarea investiliilor incepute cAt qi

pentru cele viitoare propuse, se irnpune un pic de efort din partea tuturor, lucrurile merg
foarte bine,, populalia este mullumitd de ceea ce face pe plan local iar aceasti maj orare
de taxe cu siguranld nu reprezintd o impovdrare prea mare a locuitorilor comunei, este
de acord cu acest proiect de hotdrdre.

Nefiind alte opinii, se supune la vot proiectul de hotdrAre audiat qi cu un total de
12 voturi pentru se adoptd hotdrdrea C.L. Gdneqti nr. 50 din 29.12.2014 privind
aprobarea cuantumului taxelor si impozitelor locale la nivelul comunei Ganesti pentru
anul 2015.

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi, se dd cuvdntul D-nului primar BALOG
ELEMER, pentru a prezenta Proiectui de hotarare privind aprobare contractului de
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare la niveiul comunei Ginegti judeful Mureq
cu SC Savi Ecoservice SRL Bragadiru;

Aratd in continuare cd a fost nevoit sd facd aceste demersuri deoarece actualul
operator respectiv SC Salubriserv SA Tg. Mures prin adresa nr.3971128.11.2014 ne-a
notifrcat faptul cd incep6nd cu data de 1 ianuare 2015 va practica un tarif de colectare-
transport qi depozitare de deseuri menajere pe plan local in cuantum de 19.3 19 lei/lund
fald de cel actual de 4.168 lei/lund, ceea ce ar presupune majorarea acestei taxe locale
pentru anul viitor cu aproape 500Yo, ceea ce cu siguranJd ar nemullumi intreaga
populalie a comunei. Din aceastd cauzd a contactat alte 4 firme licenliate in acest
domeniu din zoni gi acestea au rdspuns prompt comunicdndu-ne ofertele lor de prel in
aceleaEi condilii, dintre care cea mai bund ofert6 este cea a SC Savi Ecoservice SRL
Bragadiru cu puncte de lucru din jude{ul Mureq, la preful de 9.500 lei,4un6, fapt pentru
care a iniliat acest proiect de hot6rAre.

In incheiere aratd cd in sitalia datd altd altemativd mai bund nu existd' iar in
situa{ia in care se aprobd acest proiect va incheia un contract ferm cu respectivul
operator pe o perioadd nedeterminatd de timp, pind la data cAnd va deveni operaJionali
activitatea ADI ECOLET M['RE$, situalie in care in termen de 30 de zile vom proceda
la notificarea contractului existent.

D-nul Imre Nicolae cere cuvdntul gi aratd c6 i se pare pulin dubios faptul cd acest
operator practicd un tarif atAt de mic fafd de SC Salubriserv, intreabd daca nu cumva
este o gregealS sau dacd nu vreo scddere a calitStii serviciului.

D-nul primar, aratd cd intr-adevEr este o diferenld de tarif foarte mare intre cele

dou6 oferte, condiliile sunt aceleagi dar cu siguranld fiecare i-gi face propriile socoteli
qi ofer6 fiecare ceeea ce poate, noi nu avem decAt sE ludm ceea ce este mai bun si

eficient.
D-nul Mate levente aratd la rdndul sdu cd nu trebuie s5 ne mire sau sd ne sperie

acest fapt, pentru cd existd o ofertd clard de pre! gi cu siguranfd cine a ficut - o este

conqtient de acest lucru, noi nu avem decdt s6 luim cea mai bund decizie,sd asigurim in
continuare acest serviciu, bineAnleles in condilii de calitate qi tarifrezonabil.

D-nul MAG6 FRANCISC, secretarul Comisiei juridice, prezintA raportul
comisiei gi aratd cd acesta avizeazd favorabil proiectul de hotirdre audiat.

D-nul BELENYESI CSABA, preqedintele Comisiei culturale, dd citire raportului
comisiei prin care se propune aprobarea proiectului de hotirAre audiat anterior.



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

Nefiind alte opinii, se supune la vot proiectul de hotdrare audiat qi cu un total de
12 voturi pentru, se adoptd hotdrArea C.L. Gdnegti nr. 51 din 29.12.2014 privind
aprobarea incheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare la
nivelul comunei Gdneqti judeful Mureq cu SC Savi Ecoservice SRL Bragadiru;

Se trece la punctul 3, se dd cuvAntul D-nului primar BALOG ELEMER, pentru a
prezenta Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului UAT Ganesti pentru a
vota in Adunarea Generala si modificarea statutului ADI AQUA INVEST MIIRES.

D-nul MAG6 FRANCISC, secretarul Comisiei juridice, prezintd raportui
comisiei qi aratd cd acesta avizeazd favorabil proiectul de hotdr6re audiat.

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

D-na SZENTGYORGYI ANNA, secretara Comisiei economice, prezintd raportul
comisiei prin care se propune aprobarea proiectului de hotdr6re audiat anterior.

Nefiind alte opinii, se supune la vot proiectul de hotdrAre audiat ti cu un total de
12 voturi pentru, se adoptd hot5:drea C.L. Ginegti nr. 52 din 29.12.2014 privind
mandatarea reprezentantului UAT Ganesti pentru a vota in Adunarea Generala si
modificarea statutului ADI AQUA INVEST MIIRES.

Se trece la punctul 4., se dd cuvdntul D-nului primar BALOG ELEMER, penbu a
Proiectul de hotarare privind mandatarea reprezentantului UAT Ganesti pentru a vota in
Adunarea Generala a ADI AQUA INVEST MURES pentru aprobarea Master
Planului revizuit pentru sectorul apa-canal MureE.

ln completare aratd, cd in acest Master Plan este preconizat a fi cuprinse extinderea
retelelor de apd - canal existente in fiecare localitate, fapt pentru care v-a intreprinde
toate diligenfele necesare pentru extinderea relelei de canalizare gi in satul Pducigoara.

D-nul MAGO FRANCISC, secretarul Comisiei juridice, prezintd raportul
comisiei gi arati cd acesta avizeazd favorabil proiectul de hotdrdre audiat.

D-nul BELENYESI CSABA, pregedintele 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 hotdrAre audiat anterior.
Nefiind alte opinii, se supune la vot proiectul de hotdrdre audiat 9i cu un total de 12
voturi pentru, se adoptd hotdrdrea C.L. Gdneqti nr. 53 din 29.12.2014 privind
mandatarea reprezentantului UAT Ganesti pentru a vota in Adunarea Generala a ADI
AQUA INVEST MURES pentru aprobarea Master Planului revizuit pentru secrorul
apa-canai Mureg;

Fiind epuizatd ordinea de zi, pregedintele de gedin{d, d-na SZENTGYORGYI
ANNA, declard qedinla incheiatd.
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