
ROMANIA
JIIDETLIL MURES
COMUNA GANE$TI
CONSTLIUL I,OCAL

PROCES-VERBAL

ircbeiat azi, 15.12.2014 Ia sediul primiriei locale, cu ocazia ;edin{ei ordinare

de lucru a C.1,. (ianegti, care are propusd urmdtoarea ordile de zi:
1. Proiect de hotdrAre privind aprobarea bugetuiui local al comunei Gdneqti,

iudeful N{ureg, pentru anul 2015;
2. Proiect de hotdrire privind aprobarea Planului de achizitii pubJice pe anul

20t5:
3. Proiect de holarAre privild aprobarea Planului de acgiuni pe anul 2015:
.1. Proiect dc hotirire privind aprobarea Planului de acliuni la Legea nr'

416/2001 r'epublicat6, pe anul 2015;
5. Proiect de hotbrdle ptivind mandatarea primalului pentru a vota in Adunarea

Generali ADI AQUA INVEST MURE$ aprobatea modelelor Contractelor de

furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apd 9i de canalizare;

6. Pioicct de hotdrdre privind desemnarea reprezentantului comunei Cinegti

in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitari ,,ECOLECT MI.JRF,$":

7. Prezentarea rapofiului anrial al plimarului comunei privind slarea

economici. socialir sj de mediu a comunei Gineqti (conl art 6l. alin 3. lit a din

Legea nr'. 215/2001 republicatS, cu toare [.rodihciriie la zi);
8. Prezentarea rapoftului de evaluare al perlbrn.ranle1or profcsionale

individuale ale Secretarului UAT, pentru activitatea desh9umtA in anul 2014;

9. Prezentarea raportului de activitate al consilierilor locali ;;i al vicept'in.rarului

comunei, pe anul 2014.

in calitate de p|egedinte de $edinti. D-nul SZF NT(IYOI{CYI ANNA deschide

sedinla $i il loagi pe scoretarul comunei si l'acd apelLrl nominal' apel la care au

raspuns ptezenti toli 12 consilieri locali, lljnd absent D-nul MAGO FItANCISC'
Se procedeazi in continuare la aprobarca ordinii de zi ;i a plocesului verbal

incheiat cr-t ocazia sedintei anterioare a C.L. Genesti

Plimarul comunei, D-nul BALOG ELEMER, cere cuvAntul qi propune

modificarea ordinii cle zi cu addugarea unui nou punct, respectiv Proiect de hotirAre

plivind aprobarca utilizirii tctrporare a fondului de rulmert in cuantum de 1 10.000 lei

iri vedelca acoperirii cheltuielilor de investilii privind lucririle de canalizare. motivat

de laptul ci aceastd sumd a fost virati in lbndul de ruhnenl la ltnele anului 20lzl de

citl.c AfM, in rederea efectudrii de pldli citre SC GEIGER TRANSII.VANIA SRI-,

c\ecutantul lucririlol de canalizare. sufile carc trcbuie pl6tite execulantului in cursu]

acestei luni.



Se supune Ia vot, cu un total de 12 voturi pentru se aprobd ordinea de zi, dupd

cale se trecc la dczbaterea acesteia.

Sc trece la punctul I, se d6 cuvdntul D-nului primar BALOG ELEMER, penttu

a prezenla proiectul de hotdldre privind aprobarea utilizArii telnporare a ltrndului de

ruhnent in cuartum de 110.000 lci in vederea acoperirii cheltuielilor de investilii
privind lucrd|ile de canalizare. Aga cum a explicat anterior, arati cd a interyenit
aceasti schimbare intrucat este nevoit sd achite executantului SC GEIGER
TRANSTLVANIA SRL suma de 110.000 lei in cursul acestei luni, sumi ce trebuia
achitatd in cursul luni decenbrie ceea ce a fost imposibil pentru cd suma ne-a fost
virati dc cdtre AFM dupi data de 25 decembrie, cAnd a fosl imposibil s6 tnai lacen.t

plati c6tre executant, ea flind trecuti in lbndul de rulmenl al conunei dar astizi, cu

acordul C.L. Gdncqti, va direcliona plata c61re executant, pentru lucdrile el'ectuate ir
cursul anului trecut.

l)-nul I{ISZEG FRANC]ISC IOAN, preqedintcle Clonrisiei .iuridice, prezinti
raportul comisiei si arati ci acesta avizeaz6 favorabil proicctul de hotdrdre audiat

D-nul BELENYESI CSABA, preqedintele Comisiei culturalc. di cilire
raportului comisici prin care sc propune aprobarea proiectului dc hotdrfue audiat

anterior.
D-na SZENTGYORGYI ANNA, secretara Comisiei ecoromice, prezintd

raponL,l cornisiei ptin carc.e propune lprobaler ace'tuia
Nefiind alte opinii, se supune la vot proiectul de hotirire audiat ij cu un 1otal de

i2 voturi pentru se adopta hotArarea CL Gdneqti nr. I din 03 022015 privind

aprobarea utilizirii tenporare a fondului de rulnent in cuantLrm de 110.000 lej in
veclerea acoperirii cheituielilor de investilii privind iLrcrbrile de canaiizarc

Se trece la punctul 2, se di cuvintul D-nului prirr.rar BALOG ELEMER' pentru

a prezenta ploicctr.rl cle hotdrAr'e privind aprobarea bugetr-riui local al con.runei Gineqti,
judelul Mure;, pentlu anul 2015. Aratd in cotrlinuare ci bugetul gencr:tl rl cotnnnei

din acesL an cste rnai mic dec6t cel din anul trecut cu peste 200.000 lei, lttct'u ce se

clalotcazi repa izdrii sumelor de la bugetul centralizat de cAlre Ministcrul Finanlelor'

intrucAt dupd noile leglementdri UAT-urile fbri resurse proprii au prinrit sume de bani

foarte mari pAni la atingerea plafonului maxin stabilit de legiuitor, ceea ce a dus

imolicit la sciderea sumelol alocatc UAT-urilor care realizeazd venituri proprii,

siluatie in care ne a1i6m ;i noi, dar are toati convingerea c6 pdn6 la finele anului

situaliile sc vor renedia, astfel incAt se putem remedia obiectivcle propuse pentru

acest an.

D-nul KESZEG FRANCiSC IOAN, preiedintele Comisiei iuridice, prezinti

raportul comisiei $j amte ci acesta avizeazd favorabil proiectul dc hotdrAre audiat.

D-nul BELENYESI CSABA. presedintele Comisiei culturale, dd citire

rapoltului conisiei plin care sc propune aprobarea proiectului de hot5rel'e audiat

anteriol.
D-ra SZENTGYORGYI ANNA, secretara Comisiei economice, prezinti

raportul comisiei prin care se propune aprobarea acestula

+



Nefiind alte opinii, se supune la vot proiectul de ho6rare audiat 5i cu un total de

12 voturi pcntru se adopti ho6rerea C.L. Gtue$ti nr.2 din 0302.2015 privind
aprobarea bugetului local al comunei Gdneqti,.iude{ul Mure9, pentru anul 201 5.

Se tece la punctul 3 al ordjnii de zi, se dd cuvdntul D-nului primar BALOG
ELEMER, pcntrlr a prezenta proiectul de hotilAre plivind aprobarca Planului de

achizitii publice pe anul 2015.
D-nul KESZEG ITRANCISC IOAN, pre;edintele Conrisiei juridice, prezint6

raportul comisiei si arat6 cA acesta avizeazd favorabil proiectul de hotdrire audiat.

D-nul BELENYESI CSABA, pre;edintelc Comisiei cuhurale, dd citire

raportului comisiei prin care se propune aprobarea proiectului de hotalere audiat

anterior.
D-na SZENTGYORGYI ANNA, secretara Conisiei ecorortice, prezinti

ra1'o|tr leo,rti.ici prin.arc .e pr.,punc aproba|ea ace'tuir'
Nefiircl alte opinii, se supune la vot proiectul de hotdrAre audiat fj cu un total de

12 voturi pentru, se adopli hotir6rea Cl-. Gdne;ti nr. 3 diu 0302.2015 privind

aprobarea Planului de achizitii publice pe anul 2015.

St trcce la pr-tnctul 4 al ordinii cle zi, se dd cuvdntul D-rului primar BALOG

ELEMER, pclltru a prezenta proiecrul de hotdrire privind aprobarea Planului de

actiuni pe anul 2015.
d-rul KESZEC I'RANCISC IOAN. preqedintele Comisiei jruidice, prezinti

rapot1ul comisiei gi arat6 cA acesta avizeazd favorabil proiectul de hotilclc audiat

D-nul BELENYLSI CSABA, preqedintele Comisiei cultut'ale, dd citjre

rapodu|-ti comisiei prin care se propune aprobarea proiectului de hotirAre audiat

anterior.
D-na SZENI GYORGYI ANNA' secretara Cornisiei economice, prezintd

rapoltrrl cotni.i.i pritt trre se proputte aprobarer acestut.l'

Nefiind alte opinii, se supune la vot proiectul de hotirire aucliat qi cu un total de

12 voturi pentru, sc aclopti hotirtu'ea C.L GincEti rr' 4 din 03 02 2015 p|ivind

aprobarea Planului de aciiuni pe anul 2015.

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi, se dd cuvdnlul D-nului viceplinrar SZASZ

JANOS, pentru a prezenta proiectul de hotdrdre privind aprobarea Planr-rlui de acliuni

la Legea nr. 416/2001 rcpublicatd, pe anul 2015.

I)-nul MATYAS ALEXANDRU este de acord cu lista de acliuni propusi de

executiv fi ccre executivului sd ap]ice sanc(iuni grave tulurol' cetatenilor care inci
sunt iresponsabili 9i i9i aruncd gunoaiele pe domeniile publice ale corrurrci'

Dlnul BALOG ELEMER la rindul sdu arat6 cd este intru-totul de acord cu

aceastA propunere, doar impreund cu viceprimarul nu poate realiza acest lucru, Loagi

pe toli mernbfi consiliului s6 se in]plice in aceasta chestiune qi lird nicio lelinere si ia

atitudine i'.ipotr.iva acestor cetdteni sau chiar si-i nominalizeze in vederea sa'rclionirii

acestora in cazul in cale sunl depislali cd aruncd gunoaie pe locuri neperrnise

D-rLLl KESZEG FRANCISC IOAN, preEedintele Comisiei juliclice, prezinti

raportul comisiei si arat6 ce acesta avizeazd lavorabil proiectul de hot6rAre audiat'

I



D-nul BEI-ENYESI CSAIIA, pregedintele Con.risiei culturale, di citire
raportului colnisiei prin care se propune aprobarea proiectr"rlui cle hotdrAre audiat

anteLior.
D-na SZENTGYORGYI ANNA, secretara Comisiei econolnice, prezintA

rapoltul con.risiei prin care se propune aprobalea acestuia.

Nefiind alte opinii, se supune la vot proiectul de hotdrAre audiat gi cu un total de

12 voturi pentru, se adoptd hotirdrea C.L. GAneFti nr. 5 din 03.022015 privind
aprobarea Pl anului de acliuni I a Legea nr. 4l 6/2001 republicatd, pe anul 20 I 5.

Sc trece la punctul 6 al ordinii de zi, se di otvAntul D-nr-rlui primar BALOG
ELEMER, pentru a prezenta proiectul de hotdrire privind mandatatea plimarului
penhu a vola in Adunarea Generald ADI AQUA INVEST MLIRE$ aprobarea

modelelor Contractelor de lurnizare / prostare a seruiciului de alirrentare cu api ;i de

canalizale.
D-nul I(ESZEG FR-ANCISC IOAN, preqedintelc Con.risiei juridice, prezintd

rapofiul comisiei ti aratd cd accsla avizeaz6 favorabil proiectul de hotirare audiai.

D-nLrl BELENYESI CSABA, preqedintele Comisiei culturale, di citire

raportului conisiei prin care se propune aprobarea proiectului de hotidre audial

anterior.
D-na SZENTGYORGYI ANNA, secretara Comisiei economice. prezinti

rapoftul comisiei ptin care se propune aprobarea acestlrla.

Nefiind alte opinii, se sr-tpune Ia vot pt'oiectul de hotirare aLrdiat ii cu un total de

12 voturi pentru, se adoptd hotdr6rea C.L. G6negti nr. 6 din 03 022015 privind

mandatarea primarulr-ri pentru a vota in Adunarea General6 ADI AQUA INVEST

MURE$ aprobarca modeleLor Contmctelor de furnizare / prestare a serviciului de

alinrentare cu apd qi de canalizare.

Se Lrecc la punctul 7 al ordinii de zi, se dd cuvintul D-nului prirnar BAI'OG
ELEN,fER, pentru a prezerta proiectul de hotirire privind desemnarea

Icprezentantului comunei Ganegti in Asocialia de Dezvoltare Intcrcomunitard

.,f)coLI'cr MURE$".
D-nul I(ESZFG FRANCISC IOAN, pre$edintele Comisiei juridicc, prezintb

raportul comisiei gi arata cd acesta avizeazd thvorabil proiectul de holtuere audiat

D-nu1 BIII-ENYESI CISABA, pregedintele Comisiei culturale. dd cjtire

raportului comisiei prin care se propune aprobarea proiectului de hotirare audiat

anterior.
D-ra SZEN'I'GYORGYI ANNA, secretara Comisjei economice. prezintA

raportul comisiei prin care se propune aprobarea accstula.

Nellind alte opinii. se supune la vot proiectul de hotArare audiat $i cr"r un total de

12 r'oturi pcntru, se adopti hotirfuea C.L. Gdnegti nr. 7 din 0302.2015 privind

desennarea reprezentantului con.runei Gineqti ir.r Asocia{ia de Dezvoltare

Intercomunitard,.ECOI-ECT MLfRE$".

Se trece la punctul 8 gi se dd cuvdntul domnului primat pentru a prezenta

raporrul .l, ac.iritrte pc anul lU I4

I



Dup6 audiere D-nul IMRE NICOLAE cere cuvdntul, leliciid prinarul comunei

pentru intreaga activitate depusd it.r anul 2014, arati cA cu toate ci a fost un ar diticil,
prin etbrturi sustinute si o colaborare foarte buni s-au realizat pe plan local 1bar1e

multe obiective de interes local, ii ureazd in continuarc spor la muncd qi succes in

activitatc pentru ildeplinirea tuturor obiectivelor propuse, asigurindu-l in continuare

de ror ,pli.iinL,l dirr parled C.L. G;rreili.
D-nul BAI-OG ELEMER mullumeste pentru apreciere, subliniind faptr-rl ci in

tot ceea ce s-a realizat s-a bucurat de sprijinul 9i aportul atdt al consiljerilor locali cAt

si al executivulr-ti sdu, sperdnd in continuare de acelagi tratament.

Sc lrece la punctul 9 al ordinii de zi, se dd cuvintul D-nului prirnar BALOG
ELEMER, penti-u a prezenta rapofiul de evaluare al performan(elor profcsionale

inclividuale ale Secretarului UAT, pentru activitatea destigurath in anul 2014.

Preqedintcle de gedin1d, D-na SZEN I-GYORCYI A NNA, este de acord cu

evaluarea prezentati, felicit6 atet primarul cdt 9i secretaml pentru munca in echip6'

Se trece la punctul 10 al ordjnii de zi, se dd cuvdnlul I'iceprimarului comunei 9i

pe rincl tuturor consiliei'ilor penhu a prezenta rapoartole de activitate po anul 201'+'

Fiintl epuizati ordinea de zi, preqedintele de gedin@, D-na SZENTGYORGYI

ANNA, declari sedinla incheiati.

PRESEDINTE DE SEDIN
SZENTGYORGYI
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