
ROMANIA
JUDETUL MURE$
COMUNA GANE$TI
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

incheiat a2i,30.01.2014 la sediul primiriei locale, cu ocazia qedinlei ordinare de lucru
a C.L. Gdnegti, care are propusa urmAtoarea ordine de zi:

L Proiect de hotf,rAre privind aprobarea bugetului local al comunei Gdneqti, judelul

Mureg, pentru anul 2014.
2. Proiect de hotdrAre privind aprobarea Planului de achizitii publice pe anul2014.
3. Proiect de hotdrAre privind aprobarea Planului de acliuni pe anul 2014.

4. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului de acliuni la Legea nr. 416/2001

republicatd, pe anul 2014.
5. Proiect de hotdrflre privind mandatarea primarului comunei Gdne9ti, de a realiza 9i

intocmi "Raportul de evaluare al performanlelor profesionale individuale ale Secretarului

UAT", pentru activitatea desfbguratd in anul 2013'
6. Proiect de hotdrdre privind aprobarea SF privind activitatea de eficientizare a

consumurilor energetice din comuna Gdneqti, plecum qi aprobarea ini{ierii concesiunii

lucrdrilor.
7 . Prezentarea raportului annual al primarului comunei privind starea economicd,

sociald si de mediu a comunei Gdnegti (conf. art. 63, alin. 3, lit. a din Legea m.21512001

republicatd, cu toate modificirile la zi).
8. Prezentarea raportului de activitate al consilierilor locali qi

comunei oe anul 2013.

al viceprimarului

9. Proiect de hotdrdre privind stabilirea domeniilor gi locurilor in care contravenien{ii

vor presta munca in folosul comunitdlii.
10. Proiect de hotardre privind acoperirea deficitului bugetar la finele anului 2013.

La apelut nominal frcut de D-nul Matefi Adrian, secretarul comunei, au rdspuns

prezenli toli cei 13 consilieri locali. in calitate de pretedinte de varstd D-nul IMRE

NICOLAE declard qedinla statutara qi roagi pe cei prezenli sd facd propuneri pentru alegerea

pregedintelui de gedin!6. D-nul KESZEG $TEFAN propune ca pregedinte de gedinla pe D-

nul MATHE LEVENTE, care fiind ales cu 12 voturi pentru, preia conducerea lucririlor
qedinfei proceddnd in continuare la aprobarea ordinii de zi gi a procesului verbal incheiat cu

ocazia gedintei anterioare a C.L. GAne$ti.

Se trece la punctul 1, se d6 cuvantul D-nuiui primar BALoG ELEMER, pentru a

prezenta proiectul de hotdrdre privind aprobarea bugetului local al comunei Gdneqti, judeful

Mureg, pentru anul 2014. in completare aratd cd a$a dupd cum bine gtie toatf, lumea bugetul

9i din aiest an este de austeritate, la fel ca qi in anul anterior, din cauza situaliei critice

catzatd de criza ftnanciard nu s-au putut majora impozitele locale pentru anul in curs, ele

rdmAndnd la nivelul celor de anul precedent, drept consecinld veniturile locale fiind la nivelul

celor de anul precedent. Din aceastd cauzd $i cheltuielile vor f1 afectate bineinleles de

venituri, fapt pentru care trebuie sd ne limitdm doar la cele strict necesare, caz pentu care a

Ibcut o repartizare a cheltuielilor astfel incAt si fie cuprinse toate domeniile de activitate.



In continuare.se prezintd rapoartele comisiilor de specialitate:
D-nul MAGO FRANCISC, secretarul Comisiei juridice, prezintd raportul cornisiei qi

arald cd acesta avizeazd favorabil proiectul de hotdrdre audiat.

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

D-na SZENTGYORGYI ANA, secretara Comisiei economice, prezintd referatul prin

care se propune aprobarea proiectului de hotdrAre audiat anterior'
D-nul BELENYESI CSABA cere cuvAntul gi intreabf, dacd sumele propuse la Cap.

Culturd sunt suficiente, deoarece dupd opinia lui sunt destul de modeste

D-nul BALOG ELEMER ia cuvdntul $i aratA cd aqa cum a men{ionat de la bun

inceput repartizarea sumelor s-a fbcut dupd nivelul veniturilor, propunAndu-se doar lucrdrile

strict necesare gi de actualitate, deci gi la acest capitol sunt propuse doar cheltuielile strict

necesare ce urmeazd a ft realizate in acest an.

Nefiind alte opinii, se supune la vot proiectul de hotdrdre audiat 9i cu un total de 13

voturi pentru, se adopta hotdrArea C.L. Gdneqti nr. I din 30.0I.2014 privind aprobarea

bugetului local al comunei Gdneqti, judeful Mureg, pentru anul 2014.

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi, se d6 cuvantul D-nului primar BALOG

ELEMER, pentru a prezenta proiectul de hotdrdre privind aprobarea Planului de achizilii

publice pe inul 20 14. Dupd prizentare. in completarea listei prezentate propune inscrierea in

listd a unui nou obiectiv, respectiv achiziJionarea unor imobile in intravilanul localidlii,

deoarece pe plan local existd multe imobile de vdnzare, Primdria nu mai deline in ploprietate

niciun alf imobil, nu $tim ce ne rezerva viitorul qi ar fi bine sd fim preg[tifi pentru orice

eventualitate.
Se supune la vot aceasti plopunele, este votatd in unanimitate, fiind inscrisd la puntul

19 din 1ist6.

in continuare se prezintd rapoaftele comisiilor de specialitate:

D-nul MAGO fifaNCtSC, secretarul Comisiei juridice, prezintd raportul comisiei 9i

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 proiectului de hotdrdre audiat anterior.

D-na SZENTGVOnCyI ANNA, secretara Comisiei economice, prezintd raportul

comisiei prin care se propune aprobarea acestuia.

NennA alte opinli, r. ruprrn. la vot proiectul de hotdrdre audiat cu modificarea fEcutd

gi cu un total de 13 voturi p"nttu, se adoptd hotdrArea C.L. Gdneqti nr. 2 din 30.01.2014

privind aprobarea Planului de achizitii publice pe anul 20i4'

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi, se d6 cuvdntul D-nului primar BALOG

ELEMER, pentru a prezenta proiectul de hotdrAre privind aprobarea Planului de ac{iuni pe

arnll2014.
in continuare se prezintd rapoartele comisiilor de specialitate:

D-nul MAGO fifnnCISC, secrerarul Comisiei juridice. prezintd raportul comisiei Ei

aratd cd acesta avizeazd favorabil proiectul de hotdrdre audiat'

D-nul BELENYESI CSABA, pregedintele Comisiei culturale, di citire raportului

cornisiei prin care se propune aprobarea acestuia.

D-na SZENTGyOpCyI ANNA, secretara Comisiei economice, prezinld raportul

comisiei prin care se propune aprobarea proiectului de hotdrdre audiat anterior.

Nefiind alte opinii, ,. rupr.n" la vot proiectul de hotdrAre audiat qi cu un total de 13

voturi pentru, se adoptd hotdrdrea c.L. Gdneqti nr. 3 din 30.01.2014 privind aprobarea

Planului de acliuni Pe anul 2014.



Se trece la punctul 4, se dd cuvdntul D-nului viceprimar SZASZ JANOS, pentru a

prezenta proiectul de hotdrAre privind aprobarea Planului de acliuni la Legea nr. 41612001

republi-catd, pe anul 2014.
in continuare.s e prezintd rapoartele comisiilor de specialitate:
D-nul MAGO FRANCISC, secretarul Comisiei juridice, prezintd raporlul comisiei 9i

aratd cd acesla 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 ANA, secretara Comisiei economice, prezintd referatul prin
care se propune aprobarea proiectului de hotdrdre audiat anterior.

Nefiind alte opinii, se supune la vot proiectul de hotdrdre audiat 9i cu un total de 13

voturi pentru, se adoptd hotdrArea C.L. Gineqti nr. 4 din 30.01.2014 privind aprobarea

Planului de ac{iuni laLegea nr. 41612001 republicatd, pe anul 2014'

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi, se dd cuvdntul D-nului primar BALOG
ELEMER, penfu a prezenta proiectul de hotdr6re privind mandatarea primarului comunei

Gdnegti, de a realiza gi intocmi "Raportul de evaluare al performanfelor profesionale

individuale ale Secretarului UAT", pentru activitatea desftquratd in anul 2013.

in continuare.se prezintd rapoartele comisiilor de specialitate:
D-nul MAGO FRANCISC, secretarul Comisiei juridice, prezintd raportul comisiei qi

arald cd acesta avizeazd favorabil proiectul de hotdrdre audiat.

D-nul BELENYESI CSABA, preqedintele 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.

Nefiind alte opinii, se supune la vot proiectul de hotdrdre audiat qi cu un total de 13

voturi pentru, se adoptf, hotdrdrea C.L. Gdneqti nr. 5 din 30.01.2014 privind mandatarea

primarului comunei Gdnegti, de a realiza gi intocmi "Raportul de evaluare al performan{elor

profesionale individuale ale Secretarului UAT", pentru activitatea desfdquratd in anul 2013.

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi, se dd cuvantul D-nului primar BALOG

ELEMER, pentru a prezenta proiectul de hotdrAre privind aprobarea SF privind activitatea de

eficientizare a consumurilor energetice din comuna G5neqti, precum 9i aprobarea inifierii
concesiunii lucrdrilor.

in continuare se prezintd rapoartele comisiilor de specialitate:

D-nul MAGO FRANCISC, secretarul Comisiei juridice, ptezintd

aratd cd acesta avizeazd favorabil proiectul de hotdrdre audiat.

D-nul BELEN\T'SI CSABA, pregedintele Comisiei culturale,

raportul comisiei Si

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 hotdrdre audiat anterior.

Nefiind alte opinii, se supune la vot proiectul de hotdrdre audiat 9i cu un total de 13

voturi pentru, se adoptf, hotdrdrea C.L. Ganeqti nr. 6 din 30.01.2014 privind aprobarea SF

privind activitatea de eficientizafe a consumurilor energetice din comuna Gdneqti, precum 9i

aprobarea initierii concesiunii lucrdrilor.

Se trece la punctul 7 gi

activitate pe anul 20 13.

se dd cuvAntul domnului primar pentru a prezenta raportul de

ii ureazi in
obiectivelor

Dupd audiere preqedintele de gedinld mullumeqte domnului primar

continuare spor la muncd gi succes in activitate pentru indeplinirea tuturor
propuse, asigurAndu-l in continuare de tot sprijinul din partea C.L. Gdneqti.
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D-nul BELENYESI CSABA cere cuvdntul 9i il felicitd pe primarul comunei pentru

activitatea sa din anul 2013, arlfidnd cd a fost o activitate rodnicd, poate ca a fost o perioadd

de austeritate dar s-a reuqit realizarea unor obiective foarte importante pentru comunitate.

Primarul mul{umegte tuturor pentru apreciere. subliniind faptul cd in tot ceea ce s-a

realizat s-a bucurat de sprijinul gi aportul atdt al consilierilor locali cAt gi al executivului sdu,

sperAnd in continuare de acelaqi tratament.

Se trece la punctul 8 al ordinii de zi, se dd cuvdntul viceprimarului comunei qi pe rdnd
tuturor consilierilor pentru a prezenta rapoartele de activitate pe anul 2013.

Dupd audiere se trece la punctul 9 al ordinii de zi, se dd cuv6ntul D-nului viceprimar
SZASZ JINOS, pentru a preienta proiectul de hotdrAre privind stabilirea domeniilor gi

locurilor in care contravenien{ii vor presta munca in folosul comunitSlii.
in continuare,se prezintd rapoartele comisiilor de specialitate:
D-nul MAGO FRANCISC, secretarul Comisiei juridice, prezintd raportul cornisiei 9i

arutd cA acesta avizeazd favorabil proiectul de hotdrdre audiat.

D-nul BELENYESI CSABA, prepedintele Comrsrer

comisiei prin care se propune aprobarea acestuia.

culturale. dd citire raportului

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 13

voturi pentru, se adoptd hotdrArea C.L. Gdneqti nr. 7 din 30.01.2014 privind stabilirea

domeniilor gi locurilor in care contravenienlii vor presta munca in folosul comunitdfii.

se trece la punctul 10, se d6 cuvdntul D-nului primar BALoc ELEMER, pentru a

prezenta proiectul de hotdrAre privind acoperirea deficitului bugetar la finele anului 2013.

in continuare se prezintd rapoartele comisiilor de specialitate:

D-nul MAGO FRANCISC, secretarul Comisiei juridice, prezintd raportul comisiei 9i

aratd cd acesta avtzeazd favorabil proiectul de hotdrdre audiat.

D-nul BELENYESI CSABA, preqedintele comisiei culturale, d6 citire raportului

comisiei prin care se propune aprobarea acestula.

D-na SZENTGYORGYI ANA, secretara Comisiei economice, prezintd referatul prin

care se propune aprobarea proiectului de hotdrdre audiat anterior.

Nefiind alte opinii, se supune la vot proiectul de hotdrdre audiat 9i cu un total de 13

voturi pentru, se adoptd hotf,rArea C.L. Gdneqti nr. 8 din 30.01.2014 privind acoperirea

deficitului bugetar la finele anului 2013.

Fiind epuizatd ordinea de zi, preqedintele de gedin!6, D-nul MATHE LEVENTE'

declard gedin{a incheiat6.

PRE$ED $EDINTA,
MA

SECRETAR,
RIAN


