RO M Â N IA
JUDEȚUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
PR O C E S VE R BAL

Încheiat astăzi la data de 09 martie 2016 în şedinţa ordinară de lucru a consiliului
local al comunei Vărgata, judeţul Mureş.
Şedinţa este convocată de primarul comunei, ec. Balogh Istvan, prin dispoziţia
primarului nr. 36 din 04 martie 2016.
Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-a arătat
data, ora, locul desfăşurării acesteia precum și proiectul ordinei de zi.
Procesul verbal al acestei şedinţe ordinare este întocmit de doamna Marinescu
Ilona, secretarul comunei Vărgata.
La ședința consiliului local este prezent domnul primar ec. Balogh Istvan.
Se face apelul nominal al consilierilor, rezultând că la lucrările şedinţei ordinare de
lucru sunt prezenţi domnii consilieri locali: Mihaly Alexandru, Katona Csaba-Peter
Isztoika Mihaly, Balogh Blanka-Elizabeta, Laszlo Laszlo, Ambrus Jeno, Kilyen Csaba,
Nagy Csaba și viceprimarul comunei Varga Ervin. Lipsesc domnii consilieri locali
Marton Zoltan și Molnar Endre.
La ședința consiliului local este prezentă și doamna Ciobanu Liana Emilia
reprezentanta firmei SC Euphorbia SRL.
Domnul consilier Laszlo Laszlo propune ca președente de ședință să fie doamna
consilier Balogh Blanka Elizabeta.
Președinta de ședință salută persoanele prezente la ședința ordinară de lucru a
consiliului local Vărgata.
Președintele ședinței prezintă ordinea de zi a şedinţei consiliului local, conform
convocatorului ce a fost comunicat tuturor consilierilor. Ordinea de zi este următoarea:
1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în ședința ordinară de lucru a
consiliului local Vărgata din data de 08 februarie 2016
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes
local, ale
familiilor beneficiare de ajutor social
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalitatilor de identificare a beneficiarilor de
stimulente
educationale sub forma tichetelor sociale în conformitate cu prevederile Legii
nr.248/2015 privind stimularea participării la invățământul preșcolar a copiilor
provenind din familii defavorizate
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar al
anului 2015, al comunei Vărgata
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vărgata
pe anul 2016

6. Proiectde hotărâre privind aprobarea Raportului pentru activitatea desfasurata de
asistentii persoanli ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II. al anului
2015
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 5000 lei inclus în bugetul
local al comunei cu scopul tipăririi unui număr de 112 exemplare din monografia
comunei Vargata
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării terenului intravilan în suprafață de
572 mp situat în comuna Vărgata, satul Vărgata nr. 34/A, județul Mureș
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri și construcții între
comuna Vărgata şi familia Makkai Emese, Makkai Emese-Orsolya si Makkai
Bence
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii pajistilor comunale în suprafata de
86 ha apartinând domeniului public si privat al comunei Vargata
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului
situat la adresa Vărgata nr. 117, comuna Vărgata, județul Mureș
12.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii contractului pentru acordare de
servicii social-medicale de către Asociația Caritas Alba Iulia – Asitență Medicală
Socială, pe teritoriul comunei Vărgata
13.Proiect de hotărâre privind interzicerea folosirii motocicletelor de curse și a quadurilor pe drumurile comunale, străzi, precum și pe drumurile de exploatare agricolă
și forestieră.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de reprezentare
juridică cu cabinetul de avocat Santha Tiberiu pentru apărarea intereselor UAT
Vărgata în dosarul litigios cu S.C. Euphorbia SRL, în faţa instaţelor de drept comun
15.Cererea nr. 767 din 25 februarie 2016 a doamnei Ciobanu Liana-Emilia
16.Cererea nr. 853 din data de 02.03.2016 a domnului Szabo Arpad
17.Cererea nr. 750 din 25 februarie 2016 a domnului Beno Barna-Zsolt – președinte al
Asociației de dans Bekecs Tancegyesulet
18.Cererea nr. 647 din 17 februarie 2016 a domnului Fazakas Andras
19.Cererea nr. 661 din 17 februarie 2016 a domnului Kisfaludy Karoly
20.Cererea nr. 869 din 03 martie 2016 a doamnei Torok Emoke
Se dă cuvântul doamnei Ciobanu reprezentanta firmei SC Euohorbia SRL Tg
Mureș.
Doamna Ciobanu Liana Emilia arată că domnia sa s-a prezentat în fața consiliului
local Vărgata, pentru a da niște explicații cu privire la procesul care a fost intentat de
firma SC Euphorbia SRL împotriva UAT Vărgata. Arată că s-a prezentat în ședința
consiliului local Vărgata din luna iulie ocazia cu care a solicitat prelungirea contractului
de închiriere nr. 2.484 din 29 ianuarie 2004 încheiat între SC Euphorbia SRL Tg Mureș
și Primăria comunei Vărgata pentru spațiul cu destinație farmacie situat la adresa
comuna Vărgata, strada Principală nr. 2, județul Mureș, pentru o perioadă de 10 ani
începând cu data de 1 iulie 2015. Suprafața închiriată conform contractului de închiriere
nr. 2.484/1004 trebuie să se mărească de la suprafața de 30 mp la suprafața de 62,35 mp
prin mansardarea încăperii închiriată de SC Euophorbia SRL Tg Mureș. S-a angajat că
cheltuielile ocazionate de mansardare, vor fi suportate de SC.Euphorbia SRL Tg Mureș.
A predat actele pentru obținerea certificatului de urbanism dar autorizația de construire
trebuia obținută de Primăria comunei Vărgata. Între timp firma a făcut investiția cu
mansardarea încăperii pentru care a avut acordul consiliului local

Roagă pe doamna secretar să prezinte consilierilor adresa nr. 845 din data de 04
martie 2016 prin care a fost înștiințata firma că în data de 9 martie 2016 orele 10 comisia
desemnată prin dispoziția primarului nr. 35 din 04 martie 2016 se va prezenta la sediul
imobilului situat la adresa Vărgata nr.2 , județul Mureș pentru inventarierea mansardei
realizate și preluarea bunurilor. Firma nu a predat imobilul iar după masă la ora 16 a
sosit comisia și a pus sigiliul pe ușa de intrare la punctul farmaceutic. Domnia sa a
prezentat că această procedură o consideră ilegală și va depune o sesizare penală la
Poliția pentru acest abuz care s-a făcut.
Domnul primar ec Balogh Istvan arată că s-a consultat cu domnul avocat Santha și
domnia sa l-a sfătuit să procedeze în acest mod iar după ce se obține sentința definitivă
se va ține cont de hotărârea dată de instanță.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că domnul avocat, cu care Primăria
comunei Vărgata a încheiat un contract de prestări serviciu mai mult încurcă treburile
comunei decât să le rezolve în favoarea comunității
Domnul Ambrus Jeno întreabă pe doamna Cioibanu dacă are facturile de materiale
pentru lucrările executate la mansardare .
Doamna Ciobanu arată că este un abuz din partea comisiei care a fost delegată
pentru sigiularea încăperii farmaciei.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că domnia să își asumă răspunderea dar
este un proces în derulare și trebuie să așteptăm hotărârea instanței. Arată că în luna iulie
s-a adoptat o hotărâre a consiliului local pentru prelungirea contractului și mansardarea
clădirii dar, în luna august 2015 pe baza adresei de notificare primită de la Instituția
Prefectului Județului Mureș care a solicitat revocarea hotărârii și lămurirea situației
juridice a mansardei, consiliul local a adotat o hotărâre prin care s-a revocat hotărârea
emisă în luna iulie 2015. Arată că revocarea a fost solicitată de prefect și s-a ținut cont de
această notificare. Arată că s-a consultat cu domnul avocat și domnia sa susține că nu se
poate face prelungirea contractului de închiriere.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că domnul avocat nu poate să decidă
asupra problemelor comunei Vărgata. Interesul avocatului este să primească plata
serviciilor prestate de domnia sa, suma care se ridică probabil la o valoare consistentă.
Domnia sa arată că această problema trebuie să fie analizată de consiliul local și procedat
în așa fel incat să fie pusă în legalitate. Problema trebuie să fie trecută pe ordinea de zi și
discutată în ședința consiliului local. Prezintă modul în care a fost tratată problema cu
Parohia Unitariană Mitrești cum a fost adoptată hotărârea pentru scoaterea din proiect
modernizarea școlii din satul Mitrești.
Doamna Ciobanu arată că această clădire este în proprietatea comunei Vărgata și
consiliul local hotărește dacă este de accord să fie prelungită închirierea clădirii.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că trebuie să ne punem în legalitate.
Este o discuție asupra investiției care s-a făcut în anul 2013.
Domnul consilier Isztoika Mihalky întreabă dacă firma SC Euphorbia nu vrea să
plece din comună, de ce nu suntem de acord să desfășoare activitatea încontinuare?
Doamna Ciobanu prezintă că firma S.C. Gyopar pharm SRL dorește ca domnia sa
să plece din comună și să rămână în comună numai firma S.C. Gyopar pharm SRL.
Domnul primar Balogh Istvanarată că Primăria Vărgata nu are ce să facă din
moment ce domnul avocet așa l-a sfătuit să procedeze.
Domnul Katona Peter-Csaba propune doamnei Ciobanu să închirieze un spațiu
intr-o casă particulară și să continue activitatea în comună.
Doamna Ciobanu dă răspuns domnului consilier.

Domnul consilier Ambrus Jeno arată că este un lucru dureros că s-a ajuns în
această situație iar concurența dintre cele două farmacii este în interesul locuitorilor
comunei Vărgata .
Domana secretar Marinescu Ilona arată că în raportul de specialitate nr 788 din
data de 27 februarie 2016 domnia sa a prezentat cronologic cum a fost procedat în
cauza acestui punct farmaceutic. Domnul avocat trebuie să reprezinte interesele UAT
Vărgata în sensul de buna desfășurare a problemelor. Trebuie să fie respectate
prevederile legale și consiliul local să reanalizeze adresa 8133 din 30 iulie 2015 a
Instituției Prefectului Județului Mureș și trebuie lămurită situația juridică a mansardei
care a fost adăugată și să nu ajungem în instanță de judecată. Prevederile legale invocate
în această adresă trebuie luate în considerare și pe baza acestora să fie tratată această
problemă. Trebuie lămurită situația juridică a mansardei și, pe motivul că este în
proprietatea publică a comunei Vărgata, se impune organizarea unei licitații publice
pentru mansarda care este sau urmează să fie adăugată. Pentru suprafața de 30 mp cu
destinație farmacie situată în satul Vărgata nr. 2, județul Mureș, spațiul care a făcut
obiectul contractului de închiriere nr. 2484/29.11.2004 încheiat de Primăria comunei
Vărgata cu SC Euphorbia SRL Tg Mureș se poate prelungi contractul de închiriere
pentru perioada pe care aceasta o solicită sau consiliul local o consideră oportună.
Domnul primar ec. Balogh Istvan solicită consilierilor să fie de acord ca în ședința
consiliului local din data de astăzi să fie prezentata verbal domnilor consilieri locali
posibilitatea de a întocmi un studiu de fezabilitate pentru finalizarea lucrărilor de finisaje
la Grădinița de copii din satul Vărgata. Discutând cu doamna secretar am considerat că
trebuie adusa la cunoștința consilierilor locali intenția de participare la acest program.
Preşedintele şedinţei, supune spre aprobare consiliului local, întroducerea pe
ordinea de zi a problemelor propuse de domnul primar.
9 consilieri locali votează ,, pentru” .
Preşedintele şedinţei, supune spre aprobare consiliului local ordinea de zi
prezentată pe baza convocatorului primarului.
Consilierii locali prezenţi la ședința consiliului local sunt de acord cu ordinea de
zi prezentată de președintele ședinței conform convocatorului.
Președintele ședinței trece la discutarea primului punct din ordinea de zi:
Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în ședința extraordinară de lucru a
consiliului local Vărgata din data de 08 februarie 2016.
Președintele ședinței întreabă dacă sunt obiecții asupra procesului verbal din data
de 08 februarie 2016?
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că nu este mulțumit de modul în care s-a
formulat faza respectivă domnia sa împreună cu domnul consilier Mihaly Alexandru au
votat ca să fie ajutat petentul și sa fie eliberat actul solicitat de domnia sa.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că trebuie făcută înregistararea audiovideo a sedintelor cconsiliului local. Domnia sa a sesizat acest lucru de mai multe ori în
discuția care a avut loc în ședința din data de 08 februarie 2016.
Președintele ședinței supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare de lucru a
consiliului local din data de 08 februarie 2016.
9 consilieri locali sunt de acord cu procesul verbal și votează ,, pentru~. cu
obiecțiile ridicate.
Se trece la dezbaterea celui de-al doilea punct din ordinea de zi : Proiectul de
hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, ale
familiilor beneficiare de ajutor social

Domnul viceprimar Varga Ervin prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, al familiilor beneficiare de ajutor
social
Se trece la discuții:
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că trebuie consultati și consilierii locali
din fiecare sat al comunei Vărgata.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea
Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, al familiilor beneficiare de ajutor
social
9 consilieri locali votează pentru și hotărârea s- aprobat.
Se trece la dezbaterea celui de-al treilea punct din ordinea de zi : Proiectul de
hotărâre privind modalitatilor de identificare a beneficiarilor de stimulente educationale
sub forma tichetelor sociale în conformitate cu prevederile Legii nr.248/2015 privind
stimularea participării la invățământul preșcolar a copiilor provenind din familii
defavorizate
Doamna consilier Balogh Blanka Elizabeta prezintă Proiectul de hotărâre privind
modalitatile de identificare a beneficiarilor de stimulente educationale sub forma
tichetelor sociale în conformitate cu prevederile Legii nr.248/2015 privind stimularea
participării la invățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
Se trece la discuții:
Președintele ședinței supune la vot și întreabă pe domnii consilieri locali cine este
împotriva votării Proiectului de hotărâre privind modalitatilor de identificare a
beneficiarilor de stimulente educationale sub forma tichetelor sociale în conformitate
cu prevederile Legii nr.248/2015 privind stimularea participării la invățământul preșcolar
a copiilor provenind din familii defavorizate
Se trece la dezbaterea celui de-al patrulea punct din ordinea de zi : Proiectul de
hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar al anului 2015,
al comunei Vărgata
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
contului de încheiere al exerciţiului bugetar al anului 2015, al comunei Vărgata
Se trece la discuții
Președintele ședinței doamna Balogh Blanka Elizabeta supune la vot Proiectul de
hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar al anului 2015,
al comunei Vărgata.
7 consilieri locali votează pentru iar domnii consilieri locali Ambrus Jeno și
Mihaly Alexandru votează împotriva
Se trece la dezbaterea celui de-al cincilea punct din ordinea de zi : Proiectul de
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vărgata pe anul 2016
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului local al comunei Vărgata pe anul 2016
Se trece la discuții:
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului local al comunei Vărgata pe anul 2016
7 consilieri locali votează pentru . Domnul consilier Mihaly Alexandru și
Ambrus Jeno se abțin. Hotărârea s-a aprobat.
Se trece la dezbaterea celui de-al șaselea punct din ordinea de zi : Proiectul de
hotărâre privind aprobarea Raportului pentru activitatea desfasurata de asistentii
persoanli ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II. al anului 2015

Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
Raportului pentru activitatea desfasurata de asistentii persoanli ai persoanelor cu
handicap grav pentru semestrul II. al anului 2015
Se trece la discuții:
Domnul consilier Ambrus Jeno întreabă dacă sunt toți asistenții personali angajați
cu carte de muncă?
Domnul consilier Katona Csaba Peter întreabă de ce nu sunt toți angajați cu carte
de muncă?
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că nu toți au dorit să fie angajati cu contract
de muncă din diferite motive
Domnul consilier Katona Csaba Petere arată că trebuia să fie prezentat un tabel din
care să reiasă niște date concrete.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea
Raportului pentru activitatea desfasurata de asistentii persoanli ai persoanelor cu
handicap grav pentru semestrul II. al anului 2015
8 consilieri locali votează pentru . Domnul consilier Mihaly Alexandru se abține
de la vot . Hotărârea s-a aprobat.
Se trece la dezbaterea celui de-al șaptelea punct din ordinea de zi : Proiectul de
hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 5000 lei inclusa în bugetul local al comunei
cu scopul tipăririi unui număr de 112 exemplare din monografia comunei Vargata
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
utilizării sumei de 5000 lei inclusa în bugetul local al comunei cu scopul tipăririi unui
număr de 112 exemplare din monografia comunei Vargata
Se trece la discuții:
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă câte exemplare se vor tipări și cere
niște informații mai concrete în vederea cunoașterii problemei.
Domnul consilier Ambrus Jeno întreabă ce sumă de bani a fost achitată pentru
culegerea datelor .
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă informațiile care au fost solicitate de
domnii consilieri locali
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării
sumei de 5000 lei inclusa în bugetul local al comunei cu scopul tipăririi unui număr de
112 exemplare din monografia comunei Vargata
7 consilieri locali votează pentru . Domnul consilier Mihaly Alexandru se abține
iar domnul consilier Ambrus Jeno votează împotriva. Hotărârea s-a aprobat.
Se trece la dezbaterea celui de-al optelea punct din ordinea de zi : Proiectul de
hotărâre privind aprobarea cumpărării terenului intravilan în suprafață de 572 mp situat
în comuna Vărgata, satul Vărgata nr. 34/A, județul Mureș
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
cumpărării terenului intravilan în suprafață de 572 mp situat în comuna Vărgata, satul
Vărgata nr. 34/A, județul Mureș
Se trece la discuții:
Domnul consilier Katona Peter Csaba propune să se facă un schimb de teren între
familia Makkai și Primăria comunei Vărgata proprietara terenului situat în satul Vargata
nr. 34, comuna Vărgata .
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă de ce are nevoie Comuna Vărgata de
acest teren?
Domnul primar arată că este necesar pentru construirea unor spații de depozitare .

Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că sunt spații în clădirea sediului
primăriei Vărgata.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea
cumpărării terenului intravilan în suprafață de 572 mp situat în comuna Vărgata, satul
Vărgata nr. 34/A, județul Mureș
7 consilieri locali votează pentru . Domnul consilier Mihaly Alexandru și
Ambrus Jeno votează împotriva.
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că , conform prevederilor legale este
necesară obținerea a 8 voturi pentru. Hotărârea nu s-a aprobat.
Se trece la dezbaterea celui de-al nouălea punct din ordinea de zi : Proiectul de
hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri și construcții între comuna Vărgata şi
familia Makkai Emese, Makkai Emese-Orsolya si Makkai Bence
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
unui schimb de terenuri și construcții între comuna Vărgata şi familia Makkai Emese,
Makkai Emese-Orsolya si Makkai Bence
Se trece la discuții:
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că a fost o înțelegere făcută cu domnul
Makkai Endre încă în anul 2010 și notarul solicită un acord din partea consiliului local
pentru întocmirea actelor notariale.
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că raportul de evaluare făcut pentru
imobilul care se află în domneiul public al comunei Vărgata este întocmit în anul 2007 și
trebuie refăcut și pentru acest schimb de terenuri trebuie respectată legislația în vigoare.
Domnul primar propune să fie amânată votarea Proiectul de hotărâre privind
aprobarea unui schimb de terenuri și construcții între comuna Vărgata şi familia Makkai
Emese, Makkai Emese-Orsolya si Makkai Bence.
Toți consilieri locali votează pentru . Hotărârea s-a adoptat.
Se trece la dezbaterea celui de-al zecelea punct din ordinea de zi : Proiectul de
hotărâre privind aprobarea închirierii pajistilor comunale în suprafata de 86 ha
apartinând domeniului public si privat al comunei Vargata
Primarul prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii pajistilor
comunale în suprafata de 86 ha apartinând domeniului public si privat al comunei
Vargata
Se trece la discuții:
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă pentru cine a fost închiriată pășunea?
Domnul consilier Ambrus Jeno trebuie să cunoaștem situația acestor pășuni
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă dacă domnul Szoke Jozsef are
autorizație de construire pentru clădirea care a fost construit de domnia sa.
Domnul Nagy Csaba arată că domnul Rupika face ce vrea pe teritoriul satului
Griusorul
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea
închirierii pajistilor comunale în suprafata de 86 ha apartinând domeniului public si
privat al comunei Vargata.
Toți consilierii local votează pentru
Se trece la dezbaterea celui de-al unsprezecelea punct din ordinea de zi : Proiectul
de hotărâre privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului situat la adresa
Vărgata nr. 117, comuna Vărgata, județul Mureș

Domnul primar prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de
dezmembrare a imobilului situat la adresa Vărgata nr. 117, comuna Vărgata, județul
Mureș
Se trece la discuții
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că pentru întocmirea aceastei
documentații trebuie achitată o sumă din bugetul școlii Vărgata.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că suma este achitată din bugetul școlii .
Domnul consilier Ambrus Jeno întreabă cine a întocmit documentația?
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de
dezmembrare a imobilului situat la adresa Vărgata nr. 117, comuna Vărgata, județul Mureș

9 consilieri local votează pentru
Se trece la dezbaterea celui de-al douăsprezecelea punct din ordinea de
zi :Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii contractului pentru acordare de
servicii social-medicale de către Asociația Caritas Alba Iulia – Asitență Medicală
Socială, pe teritoriul comunei Vărgata
Domnul primar prezintă Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii
contractului pentru acordarea de servicii social-medicale de către Asociația Caritas Alba
Iulia – Asitență Medicală Socială, pe teritoriul comunei Vărgata
Se trece la discuții:
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă dacă este angajată o persoană în locul
doamnei Szabo Elizabeta?
Domnul consilier Katona Peter Csaba arată că plătește o sumă destul de consistentă
la organizția Caritas Alba Iulia pentru serviciile prestate.
Doamna consilieră Balogh Blanka arată că serviciile sunt prestate și de către
angajați din alte comune.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea
încheierii contractului pentru acordare de servicii social-medicale de către Asociația
Caritas Alba Iulia – Asitență Medicală Socială, pe teritoriul comunei Vărgata
9 consilieri local votează pentru
Se trece la dezbaterea celui de-al treisperzecelea punct din ordinea de zi :
Proiectul de hotărâre privind interzicerea folosirii motocicletelor de curse și a quadurilor pe drumurile comunale, străzi, precum și pe drumurile de exploatare agricolă și
forestieră.
Domnul primar prezintă Proiectul de hotărâre privind interzicerea folosirii
motocicletelor de curse și a quad-urilor pe drumurile comunale, străzi, precum și pe
drumurile de exploatare agricolă și forestieră.
Se trece la discuții
Domnul primar arată că că se va adopta o lege care va reglementa modul de
circulație a motocicletelor pe drumurile publice.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că este un dezastru cum umblă motocicletele
de curse pe drumurile agricole.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că nu sunt precizate drumurile pe care
se poate circula cu motociclete.
Domnul consilier local întreabă dacă este în competența consiliului local de a
adopta această hotărâre .
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că se poate adopta o hotărârre dacă este o
reglementare la care se poate face referire.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind interzicerea
folosirii motocicletelor de curse și a quad-urilor pe drumurile comunale, străzi, precum și
pe drumurile de exploatare agricolă și forestieră.

8 consilieri local votează pentru , și un consilier local se abțiune.
Se trece la dezbaterea celui de-al patrusperzecelea punct din ordinea de zi :
Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de reprezentare juridică
cu cabinetul de avocat Santha Tiberiu pentru apărarea intereselor UAT Vărgata în
dosarul litigios cu S.C. Euphorbia SRL, în faţa instaţelor de drept comun
Domnul primar prezintă : Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui
contract de reprezentare juridică cu cabinetul de avocat Santha Tiberiu pentru apărarea
intereselor UAT Vărgata în dosarul litigios cu S.C. Euphorbia SRL, în faţa instaţelor de
drept comun
Se trece la discuții :
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea
încheierii unui contract de reprezentare juridică cu cabinetul de avocat Santha Tiberiu
pentru apărarea intereselor UAT Vărgata în dosarul litigios cu S.C. Euphorbia SRL, în
faţa instaţelor de drept comun
6 consilieri locali votează pentru iar domnul consilier Mihaly Alexandru votează
împotriva și domnii consilieri locali Katona Peter Csaba și Ambrus jeno se abțin.
Se trece la dezbaterea celui de-al cincisperzecelea punct din ordinea de zi :
Cererea nr. 767 din 25 februarie 2016 a doamnei Ciobanu Liana-Emilia
Domnul primar prezită Cererea nr. 767 din 25 februarie 2016 a doamnei Ciobanu
Liana-Emilia
Se trece la discuții :
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că nu se poate revoca o hotărâre care nu a
fost adoptată.
Doamna secretar Marinescu Ilona arată în data de 25.01.2015 S.C. Euphorbia SRL
depune o cerere prin care solictă prelungirea contractului de închiriere și stabilirea chiriei
lunare. Primarul comunei Vărgata a prezentat în ședința consiliului local din data de 08
februarie 2016 un proiect de hotărâre cu privire la prelungirea contractului de închiriere
incheiat cu SC Euphorbia SRL Tg Mureș pentru spațiul cu destinație farmacie situat la
adresa comuna Vărgata, starada Principală nr. 2, județul Mureș până la soluționarea
cauzei în instanță (în dosarul nr. 2876/102/2015 Tribunalul Mureș). În ședința consiliului
local din data de 08 februarie 2016, consiliul local nu a adoptat o hotărâre deoarece
consilieri locali au votat împotriva, trei consilieri locali au votat prelungirea contractului
și doi consilieri locali s-au abținut. Domnul avocat trebuie să reprezinte interesele
comunei Vărgata și trebuie să respectă legislația in domeniul administrației publice
locale.
Domnul primar arată că domnul avocat l-a sfătuit că dacă hotărârea a fost atacata
de Instituția Prefectului nu se poate prelungi contractul de închiriere. Nu se poate revoca
a hotărâre care nu a fost adoptată.
Domnul consilier Mihaly Alexandru prezintă că anul trecu tot la indicatia
domnului avocat a fost adoptată o hotărâre pe baza unor documente neadevărate și a
fost scoasă din proiect modernizarea scolii din Mitrești. Părerea domniei sale este că
trebuie aprobată o hotărârre pentru prelungirea contractului de închiriere. Arată că
doamna secretar trebuie să prezinte soluția corectă.
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că în momentul de față este o situație
foarte dificilă și numai pe cale amiabilă se poate rezolva această situație și nu trebuie
ajuns în instanță . Părerea domniei sale este să fie rezolvata pe cale amiabilă fără să se

ajunga în proces. Roagă pe domnii consilieri locali să dicteze un răspuns care să fie
comunicat firmei SC Euphorbia SRL.
Domnul consilier local Kilyen Csaba formulează un răspuns domnul primar un alt
răspuns și în final ,, În consecință cererea dvs., nu constituie obiectul revocării unei
hotărâri a consiliului local”.
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că această corespondență se face deja din
luna august 2015. Propune să fie găsita o soluție corectă și legală.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că este un secretar de comună care
trebuie să dea explicații în această problemă și să găsească o soluție de rezolvare.
Se trece la dezbaterea celui de-al șaisperzecelea punct din ordinea de zi : Cererea
nr. 853 din data de 02.03.2016 a domnului Szabo Arpad
Domnul primar prezită Cererea nr. 853 din data de 02.03.2016 a domnului Szabo Arpad
Se trece la discuții :
Domnul primar arată că s-a adoptat hotărârea cu privire la interzicerea folosirii
motocicletelor de curse și a quad-urilor pe drumurile comunale, străzi, precum și pe
drumurile de exploatare agricolă și forestieră.
Se trece la dezbaterea celui de-al șaptesperzecelea punct din ordinea de zi :
Cererea nr. 750 din 25 februarie 2016 a domnului Beno Barna-Zsolt – președinte al
Asociației de dans Bekecs Tancegyesulet
Domnul primar prezită Cererea domnului Beno Barna Zsolt.
Se trece la discuții :
Domnul consilier Katona Csaba Peter arată că se alocă bani pentru toată lumea și
nu avem bani pentru pietruirea unui drum pe care nu se poate circula.
Domnul viceprimar Varga Ervin arată că domnul Beno Barna Zsolt vine de două
ori pe săptămână să predea ore de dans popular in comuna Vargata.
Domnul Kilyen Csaba propune să fie majorată cu 100 lei lunar suma ce se plătește
domnului Beno pentru orele de dans popular.
Se trece la dezbaterea celui de-al optesperzecelea punct din ordinea de zi :
Cererea nr. 647 din 17 februarie 2016 a domnului Fazakas Andras
Domnul primar Balogh Istvan prezită cererea domnului Fazakas Andras
Domnul primar arată că trebuie trimisă o adresă la fiecare deținător de câine și sa
fie atenționat să lege câinele. Doamna secretar Marinescu Ilona arată că sunt prevederi
legale referitoare la măsurile care trebuiesc luate de consiliul local în această speță
Domnul primar Balogh Istvan arată că a primit documentația de la medicul
veterinar care reglementează acest lucru.
Se trece la discuții :
Se trece la dezbaterea celui de-al nouăsperzecelea punct din ordinea de zi :
Cererea nr. 661 din 17 februarie 2016 a domnului Kisfaludy Karoly
Domnul primar prezită cererea domnului Kisfaludi
Se trece la discuții :
Domnul consilier Ambrus Jeno propune ca domnul Kisfaludi să plătească numai
o jumătate din taxa stabilită .
Domnul viceprimar aratăp că trebuie scutit de taxe numai dacă lipsește în tot cursul
anului din comună.
Se trece la dezbaterea celui de-al douăzecelea punct din ordinea de zi : Cererea
nr. 869 din 03 martie 2016 a doamnei Torok Emoke

Domnul primar prezită cererea doamnei Torork Emoke
Se trece la discuții :
Domnul consilier Mihaly Alexandru prezintă situația de fapt în această cauză
Toți consilierii locali sunt de acord cu cererea doamnei Torork Emoke.
Cererea domnului Kisfaludi Laszlo se aprobă numai dacă lipseste tot anul din
comună.
Domnul primar arată că la măsura 7.6. se poate depune un proiect și pentru
modernizarea grădiniței de copii din satul Valea. Urmează să fie întocmit un studiu de
fezabilitate pentru continuarea lucrărilor de construire a Grădiniței de copii din satul
Vărgata , lucrări executate de către Inspetoratul Școlar Județean Mureș. Trebuie să fie
lămurita situația juridică a terenului din satul Valea și dupa aceia se poate trece la
modernizarea Grădiniței din satul Valea.

Preşedinte de şedinţă.
Balogh Blanka-Elizabeta

Contrasemnează.
Secretar.
Marinescu Ilona

