RO M Â N IA
JUDEȚUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
PR O C E S VE R BAL
Încheiat astăzi la data de 08 februarie 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. 23 din 03 februarie 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
Molnar Endre, Balogh Blanka-Elizabeta, Laszlo Laszlo, Ambrus Jeno, Kilyen Csaba,
Marton Zoltan și viceprimarul comunei Varga Ervin. Lipsesc domnii consilieri locali
Nagy Csaba și Isztoika Mihaly.
La ședința consiliului local sunt prezenți doamna Szekely Benczedi Eva, doamna
Ambrus Csilla, domnul Incze Kalman și domnul Szabo Arpad.
Președente de ședință este domnul consilier Kilyen Csaba.
Președintele ședinței 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 extraordinară de
lucru a consiliului local Vărgata din data de 15 ianuarie 2016
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei Vărgata la programul „
Poliţie –autorităţi locale servicii publice în parteneriat” şi a semnării unei Convenţii de cooperare cu IPJ
Mureş
3. Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea contractului de închiriere încheiat cu
S.C. Euphorbia SRL Tg-Mureș până la soluționarea litigiului cu aceasta.
4. Proiect de hotărâre privind luarea unor masuri pentru plata datoriilor cuvenite bugetului local
5. Proiect de hotărâre privind mandatul acordat reprezentantului autorităţii locale pentru a vota în
Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea preţurilor şi tarifelor aferente
Serviciului de apă şi de canalizare
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de reprezentare
juridică cu domnul avocat Santha Tiberiu pentru apărarea intereselor UAT Vărgata în dosarul litigios cu
S.C. Electrica Serv – Construcții civile și edilitare, în faţa instaţelor de drept comun
7. Proiect de hotărâre aprobarea încheierii unui contract de reprezentare juridică cu
domnul avocat Santha Tiberiu pentru apărarea intereselor UAT Vărgata în realizarea măsurilor impuse
de Camera de Conturi Mureș prin adresa nr. 45/08.01.2016.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Vărgata pentru anul 2016.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a comunei Vărgata, pentru anul şcolar 20162017.
10. Cererea nr. 268 din 26 ianuarie 2016 a domnului Gabor Rupi din satul Mitrești nr. 145, comuna
Vărgata, județul Mureș
11. Cererea nr. 295 din 27 ianuarie 2016 a locuitorilor satului Mitrești, comuna Vărgata, județul
Mureș.
12. Cererea nr. 250 din 22 ianuarie 2016 a consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Vărgata,

județul Mureș.

Domnul primar ec. Balogh Istvan solicită consilierilor să fie de acord ca punctul 4
Proiectul de hotărâre privind luarea unor masuri pentru plata datoriilor cuvenite bugetului local să fie
scos de pe ordinea de zi, pe motivul că în anul 2010 a fost adoptată o hotărâre care nu a
fost contestată de Instituția Prefectului Județului Mureș și hotărârea consiliului local este
în vigoare.
Doamna secretar jr.Marinescu Ilona arată că modalitatea de recuperare a datoriilor
restante este stabilită prin actele normative în vigoare.
Domnul primar ec. Balogh Istvan solicită consilierilor întroducerea pe ordine de zi
a proiectului de hotărâre privind implementarea proiectului „MODERNIZARE STRĂZI
ŞI DC 27A ÎN COMUNA VĂRGATA JUDEŢUL MUREŞ”. Prezintă pe scurt motivul
pentru care trebuie reanalizată hotărârea consiliului local nr. 55/26 octombrie 2016 ,
hotărârea care a fost adoptată în ședința consiliului local din data de 26 octombrie 2016.
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că suplimentarea ordinei de zi se poate face
numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la ședința următoare și
numai cu votul majorității consilierilor locali prezenți. Dezbaterea unor probleme
urgente, în afara ordinei de zi, care a fost publicată consilierilor locali, se poate face
numai dacă proriectul de hotărârre propus este însoțit de referatul care cuprinde
motivarea urgenței, act întocmit de inițiatorul problemelor urgente.
Preşedintele şedinţei, supune spre aprobare consiliului local dezbaterea proiectului
de hotărâre privind implementarea proiectului „MODERNIZARE STRĂZI ŞI DC 27A
ÎN COMUNA VĂRGATA JUDEŢUL MUREŞ”.
Domnul consilier Molnar Endre întreabă cât de urgentă este dezbaterea acestui
proiect de hotărâre?
Domnul primar ec. Balogh Istvan, arată că aprobarea proiectului de hotărâre
prezentat de domnia sa este foarte urgentă pe motivul că în următoarele zile trebuie să
fie predat proiectul cu „MODERNIZARE STRĂZI ŞI DC 27A ÎN COMUNA
VĂRGATA JUDEŢUL MUREŞ”.
Proiectul cu modernizarea străzii trebuie să aibă o anexă din care să reiasă că, prin
realizarea proiectului se asigură accesul direct la investițiile sociale și de interes public
(cimitir, școli, biserici etc).
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că trebuie prezentat consilierilor locali
proiectul cu modernizarea străzilor comunei Vărgata pentru cunoașterea și însușirea
corectă a acestuia.
Preşedintele şedinţei, supune spre aprobare consiliului local, întroducerea pe
ordinea de zi a proiectului de hotărâre propus de domnul primar.
7 consilieri locali votează ,, pentru” și domnul consilier Mihaly Alexandru
votează ”împotriva” întroducerii pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre propus de
domnul primar.
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 dă cuvântul domnului Szabo Arpad care este prezent la
ședința consiliului local.
Domnul Szabo Arpad prezintă consilierilor că, domnia sa desfășoară o activitate
voluntară în cadrul echipei de intervenție a comunei Vărgata în caz de situații de urgență.
Prezintă niște probleme personale cu privire la modul în care este jignită demnitatea
domniei sale de către niște persoane care fac parte din conducerea comunei Vărgata ( de

exemplu se difuzează că domnia sa este angajat cu contract individual de muncă în cadrul
Primăriei comunei Vărgata etc.) . Cel care lansează aceste zvonuri și- a însușit balast din
balastul care a fost depozitat lângă clădirea PSI.
Domnii consilieri locali roagă pe domnul Szabo Arpad să vorbească deschis despre
ce și cine este vorba.
Domnul Szabo Arpad prezintă numele domnului consilier în cauză.
Domnul primar ec. Balogh Istvan întreabă dacă este vorba despre o cantitate mai
mare de balast?
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că domnul Szabo Arpad poate să depună
plângere penală împotriva persoanei învinuite la Poliția locală Vărgata pentru cercetarea
cauzei.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că domnia sa nu comentează acest subiect.
Președintele ședinței arată că domnia sa a dat cuvântul domnului Szabo Arpad și
consilierii locali au ascultat discursul prezentat de domnia sa, dar consilierii locali nu pot
să ia măsuri pentru rezolvarea problemelor personale prezentate.
Președintele ședinței propune să fie discutat punctul 11 de pe ordinea de zi, pe
motivul că persoanele prezente la ședința consiliului local să susțină cererea depusă de
locuitorii satului Mitrești.
Doamna Szekely Benczedi Eva arată că la cererea nr. 295 din 27 ianuarie 2016
depusă de locuitorii satului Mitrești, comuna Vărgata, județul Mureș, au primit un
răspuns semnat de domnul primar ec. Balogh Istvan, dar domnia sa susține că acest
răspuns ironic, nu a fost întocmit de domnul primar.
Arată că în cererea domniei sale au solicitat niște răspunsuri concrete: de exemplu
doresc să cunoască conținutul contractului pentru executarea lucrărilor de întroducerea
apei potabile în comuna comun Vărgata. Firma care a executat lucrarea de canalizare are
niște obligații în cursul executării lucrărilor și este necesară tragerea la răspundere a
firmei. Aceasta poate să facă numai beneficiarul lucrării sau persoanele împuternicite de
domnul primar.
Dorește să cunoscă proiectul cu privire la modernizarea străzilor și a DC nr. 27/A ale
comunei Vărgata, județul Mureș și solicită să fie comunicată data ședinței consiliului
local în care a fos aprobată executarea lucrării de modernizare a străzilor și vor să
cunoască cvorumul obținut la votare. Vor să cunoască dacă domnii consilieri locali din
satul Mitrești au votat în forma prezentată proiectul sau au avut propuneri.
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că domnia sa, va comunica data ședinței
consiliului local și va elibera o copie xerox a procesului verbal al ședinței consiliului
local din care reiese cum au votat domnii consilieri locali.
Doamna Szekely Benczedi Eva arată că, dacă domnii consilieri locali au un cuvânt
de spus, atunci înainte de aprobarea executării investiției trebuie să analizeze proiectul și
să stabilească care drum comunal și care stradă trebuie asfaltată.
Doamna secretar jr. Marinescu Ilona arată că în cadrul consiliului local Vărgata
există o comisie de specialitate care dezbate în ședințe proiectele de hotărâri și avizează
proiectul care va fi prezentat consilierilor locali în ședința consiliului local și în urma
dezbaterilor se pot face modificări în conținutul proiectului sau hotăresc să păstreze
forma prezentată. Arată că, consiliul local este autoritatea deliberativă care hotărește
conform legislației în vigoare adoptarea tuturor hotărârilor. Funcționează autonomia
locală ceea ce conferă consilierilor locali soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în
interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii
Fiecare consilier local votează ,,pentru” sau” contra” după cum consideră că este
oportună sau necesară hotărârea respectivă.

Domna Benczedi Eva nu înțelege cum a fost declarat drum comunal drumul spre
Lovasfogado, deoarece din actele normative studiate de domnia sa, reiese că se pot
declara drumuri comunale numai anumite categorii de drumuri iar în categoriile
respective nu intră acest drum. Arată că Lovasfogado este un popas turistic care nu
funcționează și pe drumul de acces spre acest propas nu circulă nimeni. Strada Belso
Mitresti , este o starda foarte populată sunt 30 de case de locuit cu 23 de familii și
locuiesc 45 persoane cu drept de vot Toți plătesc impozite și taxe locale în bugetul local
al comunei Vărgata. Nu înțeleg motivul pentru care nu este considerat oportun să fie
cuprinsă în proiect. Strada Nyaradszentmarton Belso este în stare foarte degradată, mai
ales după executarea lucrărilor de canalizare.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că acest drum a fost declarat drum comunal
în anul 2006 și la propunerea domnului senator Borbely Laszlo a făcut demersurile
necesare.
Doamna Szekely B Eva susține că locuitorii satului Mitrești nu pot accepta faptul ca
DC 27/A spre Lovasfogado nu deservește locuitorii satului Mitrești și este cuprins în
proiectul de modernizarea străzilor comunei Vărgata. Popasul turistic Lovasfogado, care
nu funcționează, este proprietatea privată a domnului Szepesi Laszlo din Tg Mures sau
a altor personaje din cadrul UDMR-ului .
Arată că pe strada Belso Mitrești circulă foarte mulți turiști care vin la pescuit și
locuiesc familii care circulă zilnic, atât pe jos cât cu mașini și este o problemă că pe timp
ploios nu pot circula din cauza că este degradată strada.
Înțelegem că pentru admiterea proiectului este necesar ca proiectul să conțină niște
străzi în care sunt clădiri care deservesc publicul, dar considerăm că și strada noastră este
o stradă importantă din comuna Vărgata care trebuie să fie reparată și trebuie să fie
cuprinsă în proiectul de modernizarea străzilor comunei Vărgata.
Doamna Ambruus Csilla prezintă că domnia sa când plouă , nu poate să iasă din
curte cu mașină mică și s-a întâmplat că trebuia să apeleze la un tractor care să tragă
autoturismul din curtea domniei sale.
Doamna secretar jr. Marinescu Ilona arată că firma care execută lucrarea de
canalizare în comuna Vărgata are obligația să repare ce a stricat și să repună în starea
inițială străzile.
Domnul consilier Szabo Arpad arată că domnia sa are cunoștință că proiectul cu
modernizarea străzilor comunei Vărgata a fost refuzat de autoritatea care a făcut selecția .
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că proiectul pentru modernizarea străzilor
comunei Vărgata a fost depus la Programul Național de Dezvoltare Rurală, sub-măsura
7.2. din PNDR 2020 pentru obținerea de fonduri. Nu a fost acceptat și urmează să mai
depună pentru obținerea de fonduri.
Domnul Szabo Arpad arată că la adoptarea hotărârilor trebuie să funcționeze
transparența și investițiile trebuiesc stabilite în interesul comunității locale.
Apare lunar revista Hirlap din care aflăm despre numărul voturilor cu care au fost
aprobate hotărârile consiliului local, dar dorește ca la luarea decizilor să fie luat în
considerare în primul rând interesul cetățenilor comunei Vărgata.
Și doamna Szekely Benczedi Eva dorește ca la adoptarea hotărârilor consiliului local
să fie luat în considerare în primul rând interesul cetățenilor comunei Vărgata. Să fie
analizate și acceptate numai măsurile care sunt oportune pentru locuitorii comunei
Vărgata. Întreabă dacă în proiect sunt cuprinse străzi din localitatea Vadu și Grîușorul?
Arată mai departe, dacă nu este cuprinsă în proiect strada Belso Mitresti și nici nu este
nici o posibilitate de a fi cuprinsă, solicită măcar să fie prevăzută în bugetul local al

comunei Vărgata balastarea străzii . În ultimii 38 de ani nu s-a făcut nici o lucrare de
întreținere a străzi Belso din satul Mitresti.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că a purtat discuții cu organele competente să
primească informații când se va realiza proiectul cu întroducerea apei potabile . Nu are
promisiuni mai repede decât anul 2020. Domnul Simon Ferenc dirigintele de șantier la
lucrarea de canalizare a comunei Vărgata a anunțat prin telefon, că probabil în anul 2017
se va realiza proiectul cu întroducerea apei potabile.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că proiectul a fost depus pentru obținerea
finanțării atât din fonduri europene cât și din fonduri guvernamentale. De exemplu
proiectul cu modernizarea drumurilor de exploatare s-a realizat în termen de 6 luni.
Domnul consilier Molnar Endre arată că avem obligația morală să găsim o soluție
pentru a face piertuirea străzii Belso din satul Mitresti.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că fondurile de la bugetul pe anul 2016 sunt
mult mai mici față de anul trecut. Este o problemă generală în țară și nu se pot realiza
investițiile necesare. Domnul primar cere scuze doamnei Szekely B Eva dacă prin
răspunsul transmis a jignit locuitorii satului Mitrești dar nu a fost intenția sa, răspunsul a
fost întocmit de domnia sa și transmis de domnul Gligor Robert-Laszlo.
Domnul consilier Marton Zoltan consilier din localitatea Mitrești arată că, consilierii
locali au fost puși în situația să voteze fără să cunoască în amănunt conținutul proiectului
de modernizarea străzilor comunei Vărgata .
Domnul consilier local Ambrus Jeno arată că în ședința consiliului local din
octombrie 2015, când a fost dezbătut acest proiect de hotărâre domnia sa a votat
împotriva împreună cu domnul consilier Mihaly Alexandru pe motivul că nu a cunoscut
conținutul proiectului.
Secretarul comunei jr. Marinescu Ilona arată că proeictele de hotărâri sunt dezbătute
în ședințele consiliului local și după ce consilierii locali și-au însușit conținutul acestor
hotărâri stabilesc dacă investiția este oportună și necesară și adopă hotărârea respectivă.
Doamna Szekely B Eva arată că părerea locuitorilor satul Mitrești este că
modernizarea drumului comunal spre Lovasfogado desrevește partidul sau pe ciobanul
din zonă.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că în proiectul cu modernizarea străzilor
comunei Vărgata, trebuia să fie cuprins DC 27/A spre popasul turistic pentru că, fiind
un punct turistic la verificarea proiectului a primit un punctaj mai mare și în acest fel va
fi acceptat la selectarea dosarelor de către AFIR.
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 15 ianuarie 2016.
Președintele ședinței întreabă dacă sunt obiecții asupra procesului verbal din data
de 15 ianuarie 2016?
Obiecții nu sunt .
Președintele ședinței supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare de
lucru a consiliului local din data de 15 ianuarie 2016.
6 consilieri locali sunt de acord cu procesul verbal și votează ,, pentru~.
Domnul consilier Katona Csaba Peter arată că domnia sa nu a fost prezent la ședința
consiliului local din data de 15 ianuarie 2016 și pe acest motiv nu votează. Domnul
consilier Mihaly Alexandru se abține de la vot. Doamna consilieră Baloh Blanka
Elizabeta a sosit mai târziu la ședință.
Se trece la dezbaterea celui de-al doilea punct din ordinea de zi : Proiectul de

hotărâre privind aprobarea participării comunei Vărgata la programul „Poliţie –autorităţi locale servicii
publice în parteneriat” şi a semnării unei Convenţii de cooperare cu IPJ Mureş

Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
participării comunei Vărgata la programul „Poliţie –autorităţi locale servicii publice în parteneriat” şi a
semnării unei Convenţii de cooperare cu IPJ Mureş

Se trece la discuții:
Domnul polițist Incze Kalman salută pe domnii consilieri locali și pe cei prezenți
la ședința consiliului local. Mulțumește autorităților locale pentru 20 litri benzină lunar
care au fost alocați de Primăria comunei Vărgata, dar prezintă consilierilor locali că pe
Valea Nirajului fiecare comună acordă lunar 50 litri benzină și solicită să fie alocată și
pentru Politia Vărgata această cantitate. Motivează că numărul reclamațiilor a crescut și
au nevoie de deplasări mai dese pe teren. Arată că nu au fost probleme mari pe teritoriul
comunei Vărgata.
Domnul consilier Marton Zoltan arată că poliția locală este subordonată MAI care
asigură bugetul pentru funcționarea acestor instituții. Nu înțelege de ce ministerul de
resort nu asigură fonduri necesare pentru funcționarea normală a acestor instituții.
Domnul polițist Incze Kalman arată că fondurile alocate de MAI sunt foarte mici,
asigură lunar 60 litri combustibil cea ce este foarte puțin. Pe acest motiv Inspectoratul de
Poliție Județean Mureș a inițiat un program Poliție – Autorități Locale Servicii Publice în
Parteneriat prin îcheierea unei Convenție de Cooperare care este prezentat în ședința
consiliului local și solicită luarea unei hotărâri de a acorda 50 litri combustibil lunar.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că trebuie să acceptăm cererea domnului
polițist și să acordăm 50 litri combustibil așa cum solicită domnia sa
Domnul consilier Mihaly Alexandru propune să se acordă 60 litri combustibil lunar
pe motivul că Poliția locală are o activitate permanentă și să acordăm un sprijin așa cum
acordăm la orice asociație care solicită sprijinul comunei Vărgata..
Domnul consilier Marton Zoltan arată că acordăm combustibil pentru poliția
locală dar nu se rezolă problema cu furtul lemnului nu s-a luat nici o măsură împotriva
hoților de lemn.
Domnul polițist Incze Kalman arată că au fost amendate mai multe persoane care
au furat lemne de foc.
Domnul consilier Katona Peter-Csaba arată că trebuie acordat combustibil pentru
poliția locală.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că toate comunele de pe Valea Nirajului
acordă 50 litri combustibil lunar, atunci și consiliul local Vărgata trebuie să fie de acord
să acorde această cantitate.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că trebuie acordat combustibil pentru poliția
locală așa cum solicită domnul polițist. Povestește domnilor consilieri locali, că din
păcate serviciile poliției nu totdeauna sunt la nivelul european. La Padureni domnul preot
reformat a fost atacat de niște persoane și soția sa a sunat la 112 , dar fără succes. Poliția
locală trebuie să deservească pe cetățeni în caz de nevoie.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că Primăria comunei Vărgata a fost prima
care a acordat Poliției locală din comuna Vărgata lunar 20 litri combustibil. Arată că
bugetul local al comunei Vărgata pentru anul 2016 este mult mai mic față de anul trecut
și propune consilierilor locali să hotărească acordarea de 40 litri pentru primele 6 luni și
la rectificarea bugetului local începând cu semestrul 2 să se acorde mai mult. Arată că
mai mult ca sigur , mai ales că este un an electoral, se vor aloca bani în bugetul local al
comunei Vărgata.
Domnul consilier Laszlo Laszlo întreabă dacă autoturismul deținut de Poliția
locală Vărgata deservește și alte comune?

Domnul polițist Incze Kalman arată că da.
Domnul consilier Marton Zoltan arată că trebuie reziliat contractul de pază cu Sc
Gombos Security și să fie asigurată paza comunei Vărgata de către poliția locală.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea
participării comunei Vărgata la programul „Poliţie –autorităţi locale servicii publice în parteneriat” şi a
semnării unei Convenţii de cooperare cu IPJ Mureş

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 cu privire la prelungirea contractului de închiriere încheiat cu S.C. Euphorbia SRL Tg-Mureș
până la soluționarea litigiului cu aceasta.

Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre

cu privire la
prelungirea contractului de închiriere încheiat cu S.C. Euphorbia SRL Tg-Mureș până la soluționarea
litigiului cu aceasta.

Se trece la discuții:
Doamna secretar jr. Marinescu Ilona arată că hotărârea prin care s-a aprobat
mansardarea clădirii a fost revocată de consiliul local. Prezintă conținutul adresei
Instituției Prefectului Mureș în care specifică motivul pentru care a fost propusă
reanalizarea și revenirea asupra acestei hotărâri cu respectarea prevedrilor legale invocate
în notificare. 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 exprimă părerea domniei sale că nu se poate
prelungi contractul de închiriere nr. 2484/2004, pe motivul că legislația în vigoare
prevede organizarea unei licitații publice .
Doamna secretar jr.Marinescu Ilona arată că în temeiul prevederilor legislației
licitația publică trebuie organizată pentru mansardarea imobilului, dar pentru suprafața
de 30 mp pentru care deja a fost încheiat un contact de închiriere cu SC Euphorbia SRL
se poate prelungi termenul de închiriere așa cum s-a procedat în fiecare an.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că părerea domniei sale este că de fapt
este vorba despre o situație mai specială și trebuie să cunoaștem problema pe care
trebuie să o analizăm și să fie adoptată o hotărâre corectă în relația cu SC Euphorbia
SRL.
Domnul consilier Molnar Endre propune ca contractul de închiriere cu SC
Euphorbia SRL să fie prelungit până la soluționarea cauzei în instanță așa cum este
prevăzut în proiectul de hotărâre și să fie lămurită situația juridică a mansardei.
Domnul consilier Katona Csaba Peter propune prelungirea contractului de
închiriere cu SC Euphorbia SRL și stabilirea chiriei lunare la 400 lei.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că prelungirea contractului de închiriere cu
SC Euphorbia SRL, că nu este legală.
Domnul consilier Marton Zoltan arată că această farmacie funcționează pe
teritoriul comunei Vărgata de 10 ani și locuitorii comunei Vărgata sunt foarte mulțumiți
cu serviciile prestate iar pentru menținerea concurenței propune să fie prelungit
contractul de închiriere cu SC Euphorbia SRL și să plătească lunar 100 lei.
Doamna consilieră Balogh Blanka-Elizabeta arată că nu trebuie să fie de acord
consiliul local cu prelungirea contractului de închiriere cu SC Euphorbia SRL.

Domnul consilier Varga Ervin arată că dacă consiliul local hotărește prelungirea
contractului de închiriere cu SC Euphorbia SRL măcar să fie majorată chiria lunară.
Domnul consilier Ambrus Jeno propune prelungirea contractului de închiriere cu
SC Euphorbia SRL și pentru menținerea concurenței .
Domnul consilier Kilyen Csaba propune prelungirea contractului de închiriere cu
SC Euphorbia SRL până la soluțiuonarea cauzei în instanță.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că prelungirea contractului de închiriere
este nelegală. Firma are o plângere depusă la Tribunalul Mureș, plângere care în prima
judecată a fost respinsă de instanța și urmează rezolvarea contestației depusă.
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că informația despre procesul intentat de
SC Eupohorbia SRL împotriva UAT Vărgata o avem de pe site-ul Ministerului Justiției.
Domnul consilier Kilyen Csaba propune să nu fie prelungit contractul de închiriere
cu SC Euphorbia SRL TG Mureș, numai după ce se soluționează cauza în instanță.
Președintele ședinței supune la vot și întreabă pe domnii consilieri locali cine este
împotriva votării a Proiectului de hotărâre cu privire la prelungirea contractului de închiriere
încheiat cu S.C. Euphorbia SRL Tg-Mureș până la soluționarea litigiului cu aceasta.

Domnii consilieri locali Laszlol Laszlo, Balogh Blanka, Varga Ervin și Kilyen
Csaba au decis să nu fie prelungit contractul de închiriere cu SC Euphorbia SRL.
Pentru prelungirea contractului votează domnii consilieri locali Katona Csaba,
Ambrus Jeno și Marton Zoltan.
Se abțin de la vot domnul consilier Molnar Endre și Mihaly Alexandru.
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că pentru adoptarea unei hotărâri valabile
este necesar obținerea votul majorității consilierilor locali prezenți la ședință. Din 9
consilieri locali trei consilieri locali au votat pentru. Conform regulamentului de
organizare și funcționare a consiliului local, autoritățile locale pot hotărî organizarea
unei comisii speciale de analiză și verificare dacă consideră necesar. Hotărârea nu s-a
aprobat.
Se trece la dezbaterea celui de-al patrulea punct din ordinea de zi :
Proiect de hotărâre privind luarea unor masuri pentru plata datoriilor cuvenite bugetului local
Președintele ședinței arată că acest proiect de hotărâre a fost scos de pe ordinea de zi.

Se trece la dezbaterea celui de-al cincilea punct din ordinea de zi : Proiectul de
hotărâre privind mandatul acordat reprezentantului autorităţii locale pentru a vota în Adunarea
Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea preţurilor şi tarifelor aferente Serviciului de
apă şi de canalizare.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind mandatul
acordat reprezentantului autorităţii locale pentru a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST
MUREŞ” modificarea preţurilor şi tarifelor aferente Serviciului de apă şi de canalizare.

Se trece la discuții:
Domnul consilier Marton Zoltan propune ca domnul primar să fie împuternicit iar
propune domnului primar, să voteze stabilrea unor tarife mai mici.
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă pe domnul primar dacă comuna
Vărgata plătește o contribuție anuală pentru această asociație?
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că da asociației A.D.I „AQUA INVEST
MUREŞ”se plătește anual 3000 lei.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind mandatul acordat
reprezentantului autorităţii locale pentru a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST
MUREŞ” modificarea preţurilor şi tarifelor aferente Serviciului de apă şi de canalizare.

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 încheierii unui contract de reprezentare juridică cu domnul avocat Santha
Tiberiu pentru apărarea intereselor UAT Vărgata în dosarul litigios cu S.C. Electrica Serv – Construcții
civile și edilitare, în faţa instaţelor de drept comun
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
încheierii unui contract de reprezentare juridică cu domnul avocat Santha Tiberiu pentru apărarea
intereselor UAT Vărgata în dosarul litigios cu S.C. Electrica Serv – Construcții civile și edilitare, în faţa
instaţelor de drept comun

Se trece la discuții:
Domnul consilier Ambrus Jeno întreabă dacă domnii consilieri locali sunt chemați
în insatnță ?
Doamna secretar jr. Marinescu Ilona arată că în informarea nr. 385 din 02 februarie
2016, comunicată împreună cu materialul ședinței ordinare de lucru convocată pentru
data de 08 februarie 2016 am specificat în amănunt motivele pentru care SC Electrica
Serv Construcții SRL a chemat în judecată UAT Vărgata. În prima fază S.C. Electrica
Serv - Constructii Civile si Edilitare SRL a depus o plangere administrativa prealabila
prin care a solicitat revocarea actului administrativ nr. 527/2015 prin care a fost declarată
rezilierea contractului de lucrări pentru reabilitarea și modernizarea școlilior din comuna
Vărgata . S.C. Electrica Serv - Constructii Civile si Edilitare SRL a depus 2 acțiuni la
Tribunalul Tg Mures și a chemat in judecata atat U.A.T. Vărgata precum si toti membrii
consiliului local inclusiv pe domnul primar.
Prin hotărârea consiliului local nr.32 din 13 august 2014, consiliul local a decis să
renunțe la modernizarea si reabilitarea scolii primare din satul Mitresti prevazută in
proiectul „Extinderea şi reabilitarea Şcolilor generale din localităţile Vărgata, Vadu,
Mitreşti şi Grîuşor, comuna Vărgata, judeţul Mureş,,. SC Electrica Serv- Constructii
Civile si Edilitare SRL nu este de acord cu această modificare de contract. Între unitățile
noastre au intervenit înscrisuri care au dus în final la intentarea acțiunii în justitie de către
SC Electrica Serv- Constructii Civile și Edilitare SRL împotriva UAT
Vărgata.Corespondenta dintre UAT Vargata , S.C. Electrica Serv- Constructii Civile si
Edilitare SRL , ADR Centru și alte insituții referitoare la investitia „Extinderea şi
reabilitarea Şcolilor generale din localităţile Vărgata, Vadu, Mitreşti şi Grîuşor, comuna
Vărgata, judeţul Mureş", a fost transmisă de către Primăria Vărgata cabinetului de avocat
Santha Tiberiu și domnului Antal Zoltan. Domnul avocat Santha Tiberiu a formulat
răspunsuri către institutiile respective.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că proiectul „Extinderea şi reabilitarea
Şcolilor generale din localităţile Vărgata, Vadu, Mitreşti şi Grîuşor, comuna Vărgata,
judeţul Mureş"a fost întocmit pentru 4 școli și ulterior se consideră mai oportună şi
eficientă varianta de a se renunţa la reabilitarea şi modernizarea Şcolii Primare din satul
Mitreşti. Elevii din această localitate pot frecventa cursurile la şcoala Generală din
localitatea Vărgata, şcoală care se modernizează în cadrul proiectului, având capacitate
suficientă de a primi aceşti elevi iar transportul elevilor de la Mitreşti la Vărgata se poate
efectua cu microbusul şcolar al Primăriei Vărgata. Arată că imobilul a fost retrocedat
printr-o decizie din anul 2008 la Parohia Unitariană Mitrești și nu poate fi cuprins în
proiect de modernizare din fonduri europene, deoarece poate fi considerat un fapt penal
și din acest motiv trebuia să fie scos din proiect.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că SC Electrica Serv- Constructii Civile si
Edilitare SRL a câștigat licitația deși comisia de licitație a respins oferta ca inacceptabilă
și neconformă deoarece prețul ofertat a fost unul neobișnuit de scăzut ,iar justificarea
modului de formare a acestuia a fost neconcludentă. Împotriva adresei de comunicare a
rezultatului procedurii SC Electrica Serv- Constructii Civile si Edilitare SRL a depus
contestație la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor prin care a solicitat

anularea adresei de comunicare și a raportului procedurii și obligarea autorității
contractante la a relua procedura și a reevalua oferta societății. Această instituție a admis
contestația și a fost declarat firma câștigătoare SC Electrica Serv- Constructii Civile si
Edilitare SRL. Această firmă este o firmă de apartament și este în insolvență și nu a
început lucrarea „Extinderea şi reabilitarea Şcolilor generale din localităţile Vărgata,
Vadu, Mitreşti şi Grîuşor, comuna Vărgata, judeţul Mureş" conform contractului de
lucrări încheiat in 25.06.2014.
Domnul consilier Molnar Endre arată că din cele prezentate de domnul primar
reiese că UAT Vărgata va câștiga procesul cu SC Electrica Serv- Constructii Civile si
Edilitare SRL.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că a fost încheiat un contract de
executarea lucrării cu SC Electrica Serv- Constructii Civile si Edilitare SRL, contract
care trebuia să fie modificat așa cum a fost prevăzut în hotărârea consiliului local.
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că un contract se încheie între două părți.
Modificarea contractului trebuie făcută cu acordul părților. Este necesar să fie încheiat un
act adițional la contract în care prin acordul părților se pot face modificări la contractul
inițial.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că s-au făcut corespondențe prin domnul
avocat Santha Tiberiu cu S.C. Electrica Serv, cu Comisia Specială de Retrocedare, ADR
Centru și cu organele care au fost implicate pentru obținerea finanțării proiectului. Arată
că trebuie menționat în procesul verbal al ședinței, că a fost calculată suma cu care a fost
păgubită UAT Vărgata prin nerealizarea proiectului și trebuie intentat un proces pentru
recuperarea sumei de 2.426.976,89 lei.
Doamna secretar Marinescu Ilona propune să fie întocmită expunerea de motive
din care să reiasă că unitatea administrativ teritorial Vărgata a suferit o pagubă în sumă
de 2.426.976,89 lei, să fie întocmit raportul compretimentului de resort și proiectul de
hotărâre pentru recuperarea sumei . Proiectul de hotărâre trebuie să fie avizat de comisia
de specialitate.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii
unui contract de reprezentare juridică cu domnul avocat Santha Tiberiu pentru apărarea intereselor
UAT Vărgata în dosarul litigios cu S.C. Electrica Serv – Construcții civile și edilitare, în faţa instaţelor
de drept comun

7 consilieri locali votează pentru . Domnul consilier Mihaly Alexandru și Ambrus
Jeno votează împotriva. Hotărârea s-a aprobat.
Se trece la dezbaterea celui de-al șaptelea punct din ordinea de zi : Proiectul de
hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de reprezentare juridică cu domnul avocat Santha
Tiberiu pentru apărarea intereselor UAT Vărgata în realizarea măsurilor impuse de Camera de Conturi
Mureș prin adresa nr. 45/08.01.2016.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
încheierii unui contract de reprezentare juridică cu domnul avocat Santha Tiberiu pentru apărarea
intereselor UAT Vărgata în realizarea măsurilor impuse de Camera de Conturi Mureș prin adresa nr.
45/08.01.2016.

Se trece la discuții:
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă că în luna decembrie 2015 a sosit un
delegat de la Camera de Conturi Mureș pentru verificarea modul în care au fost realizate
sarcinile prezentate în Decizia nr., 1894/2013. Cu această ocazie inspectorul delegat a
constatat că de la SC Drumuri și Poduri Mureș trebuie recuperată suma de 75405, 42 lei
cu care a fost prejudiciat bugetul de stat.
Secretarul comunei doamna Marinescu Ilona arată că în informarea nr. 384
întocmită în data de 02 februarie 2016, care a fost comunicată împreună cu materialul

ședinței ordinare de lucru convocată pentru data de 08 februarie 2016, a fost specificat în
amănunt că trebuiesc luate măsuri pentru recuperarea sumei de 75.405,42 lei de la SC
Drumuri si Poduri Mures. Cu această sumă a fost prejudiciat bugetul de stat și suma
trebuie recuperată de la firma menționată. Prin adresa nr. 45/08.01.2016 Curtea de
Contrui a României - Camera de Contri Mures cere consiliului local să dispună
urmărirea modului de ducere la îndeplinire a Deciziei nr. 1894/2013/1/08.01.2016 și să
informeze Camera de Conturi Mureș despre modul în care a acționat pentru realizarea
măsurilor în cauză și rezultatele obținute.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că în raportul întocmit de inspectorul
delegat al Camerei de Contrui Mureș, sunt prezentate abaterile care au făcut obiectul
măsurilor dispuse prin decizie întocmită în anul 2013. Întreabă dacă firmele la care au
fost constatate nereguli au încasat sumele cu care au fost debitate? Domnia sa se
interesează de la domnul primar, cine a fost numit diriginte de șantier la investiția ,,
Modernizarea strada Belso Valea, comuna Vărgata?
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că dirigintele de șantier a fost domnul
Fabian Pavel. Din neregulile constatate de inspectori o parte au fost soluționate în timpul
controlului, pentru o parte au fost depuse contestații iar firmele au achitat datoriile față de
bugetul local.
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că neregulile constate cu privire la
prejudiciul creat față de bugetul de stat, trebuiau să fie contestate sau intentată o acțiune
în judecată împotriv SC Drumuri și Poduri Mureș pentru recuperarea sumei. Contabila
primăriei a achitat factura emisa de SC Drumuri de Poduri Mureș din care trebuia reținută
suma imputată și a restituit garanția.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că din raportul Camerei de Contruri Mureș
reiese că au fost efectuate plăți nelegale către SC Drumuri și Poduri Mureș în valoare de
circa 4.400 lei și totuși suma finală calculateă se ridică la 63.100 lei. Solicită explicații
cum s-a ridicat la această sumă.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că într-un articol în contractul de prestări
servicii încheiat cu SC Drumuri și Poduri Mureș se prevede ca în cazul în care din vina
executantului nu se îndeplinesc obligațiile din contract se aplică sancțiunea de 1 % pentru
fiecare zi de întârziere. La solicitarea inspectorului Camerei de Conturi Mureș contabilul
a întocmit angajament de plată pentru suma de 75.405,42 lei . A fost notificată în luna
decembrie 2015 societatea SC Drumuri și Poduri prin care am solicitat achitarea sumei
față de bugetul local. Domnul avocat Santha Tiberiu va face demersurile pentru
recuperarea sumei de la SC Drumuri și Poduri Mureș pe cale de judecată.
Domnul consilier Molnar Endre întreabă pe domnul primar cine va achita această
sumă față de bugetul de stat, dacă procesul care va fi intentat împotriva SC Drumuri și
Poduri Mureș de către UAT Vărgata și comuna Vărgata nu o să aibă câștig de cauză?
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că din informația primită de la domnul
avocat suma se plătește din bugetul local al comunei Vărgata.
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că prejudiciul creat bugetului de stat
trebuie să fie recuperat de la SC Drumuri și Poduri Mureș.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii
unui contract de reprezentare juridică cu domnul avocat Santha Tiberiu pentru apărarea intereselor
UAT Vărgata în realizarea măsurilor impuse de Camera de Conturi Mureș prin adresa nr. 45/08.01.2016.

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 optelea punct din ordinea de zi : Proiectul de
hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Vărgata pentru anul 2016.

Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind

aprobarea

bugetului local al comunei Vărgata pentru anul 2016.

Se trece la discuții:
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă situația bugetului local al comunei
Vărgata pentru anul 2016. Prezintă situația terenului situat lângă clădirea Primăriei
comunei Vărgata în suprafață de 572 mp teren pentru care a fost necesară întocmirea
unui raport de evaluare, terenul care trebuie să fie cumpărat de către Primăria Vărgata,
suma care se ridică la de 11.771. lei
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă cine a întocmit raportul de evaluare
pentru terenul înscris în CF nr. 1315/N Vărgata și nr. 1317/.N Vărgata?
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că raportul de evaluare a fost întocmit de
domnul Kopac Miklos din Tg Mureș. Domnia sa prezintă domnilor consilieri locali
situația Căminului cultural din satul Valea . Arată că în clădirea căminului cultural din
satul Valea sunt organizate mereu tot feluri de evenimente, dar în timp de vară este o
căldură insuportabilă. Pe acest motiv solicită consilierilor locali să fie de acord cu
modernizarea clădirii prin montarea unor instalații de aer conditionat. Totodată arată că
este necesară întocmirea Monografiei comunei Vărgata pentru care trebuie să fie
prevăzută fondurile necesare.
Domnul consilier Molnar Endre arată că într-adevăr este nevoie de instalația de
aer condiționat dar consideră că trebuie să fie o insatalație modernă care la nevoie se
poate folosi pentru încălzirea încăperilor sau la asigurarea temperaturi scăzute în timpul
verii.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că pe teritoriul comunei Vărgata se
organizează zilele pompierilor și întreabă dacă această dată la care este fixată se poate
modifica? Domnia sa întreabă dacă pe teritoriul comunei Vărgata sunt instalate camere
de supraveghere video și dacă aceste camere de supraveghere video funcționează? Se
interesează domnul consilier, în ce zonă sunt instalate aceste camere de supraveghere ?
Domnul primar ec. Balogh Istvan răspunde la întrebarea pusă de domnul consilier
și arată că instalația de supraveghere video funcționează și arată că sunt necesare
instalarea altor camere de supraveghere video. Consideră că este în interesul cetățenilor
comunei Vărgata
Domnul consilier Katona Csaba-Peter se interesează de capacitatea pe care o are
rețeaua de supraveghere?
Domnul consilier Molnar Endre arată că într-adevăr camerele de supraveghere
video sunt necesare.
Domnul consilier Marton Zoltan prezintă importanța funcționării camerelor de
supravghere video și funcțiuonarea rețelei.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că a studiat documentele anexate la
proiectul bugetului local al comunei Vărgata pe anul 2016 și constată că din bugetul local
al comunei Vărgata se alocă aproximativ 1,5 miliarde lei pentru acoperirea cheltuielilor
materiale și întreținere curentă. Părerea domniei sale este că Școala Gimnazială Vărgata
este o instituție cu personalitate juridică care are bugetul propriu iar consiliul local
întreține autobuzul pentru copii, are un angajat șofer care deservește Școala Gimnazială
Vărgata. Din bugetul local al comunei Vărgata se alocă o sumă de 1,5 miliarde lei, pentru
care nu este o justificare concretă. De la bugetul de stat sunt alocate fonduri pentru
întreținerea școlilor în funcție de numărul elevilor și copiilor care frecventeazănșcoala și
grădinița.

Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că cheltuielile cu întreținere sunt foarte
mari pe motivul că domnul Szabo Nandor angajatul școlii Gimnaziale Vărgata nu este
atent să închidă încălzirea.
Domnul consilier Mihaly Alexandru se interesează de la domnul primar dacă la
Școala Gimnazială din Vărgata mai este angajat în funcția de contabil șef domnul Fekete
Arpad și dacă a fost angajat cu întreaga normă sau cu o fracțiune de 2 ore.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că la Școala Generală Vărgata este angajată
o contabilă cu fracțiune de 2 ore.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului
local al comunei Vărgata pentru anul 2016.

8 consilieri locali votează pentru . Domnul consilier Mihaly Alexandru și
Ambrus Jeno se abțin. Hotărârea s-a aprobat.
Domnul consilier Katona Csaba Peter pleacă de la ședința consiliului local pe
motivul că trebuie să meargă la serviciu.
Se trece la dezbaterea celui de-al nouălea punct din ordinea de zi : Proiectul de
hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a comunei Vărgata, pentru anul şcolar 2016-2017.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
reţelei şcolare a comunei Vărgata, pentru anul şcolar 2016-2017.

Se trece la discuții:
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că Școala Gimnazială Vărgata împreună cu
școlile primare Grîușorul, Mitrești, Vadu, Valea a obținut avizul conform de la
Inspectoratul Școlar Județean Mureș privind rețeaua școlară de pe raza comunei Vărgata
pentru anul școlar 2016-2017. Probabil că pe baza acestui aviz trebuie adoptată o
hotărâre prin care consiliul local aprobă rețeaua școlară de pe raza comunei Vărgata
pentru anul școlar 2016-2017.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că pe baza avizului conform obținut de
la Inspectoratul Școlar Județean Mureș trebuie adoptat o hotărâre cu privire la rețeaua
școlară de pe raza comunei Vărgata pentru anul școlar 2016-2017.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că în fiecare an școlar trebuie solicitat
avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Mureș.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei
şcolare a comunei Vărgata, pentru anul şcolar 2016-2017.

8 consilieri locali votează pentru . Hotărârea s-a aprobat.
Se trece la dezbaterea celui de-al zecelea punct din ordinea de zi : Cererea nr. 268
din 26 ianuarie 2016 a domnului Gabor Rupi din satul Mitrești nr. 145, comuna
Vărgata, județul Mureș
Președintele ședinței prezintă Cererea nr. 268 din 26 ianuarie 2016 a domnului Gabor Rupi
din satul Mitrești nr. 145, comuna Vărgata, județul Mureș

Se trece la discuții:
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că domnul Gabor Rupi este o persoană cu
multe probleme și trebuie să manifestăm înțelegere și să eliberăm atestatul de producător
agricol. Astfel o să aibă o șansă să obțină bani și o să aibă posibilitatea materială de a
achita impozitul restant față de bugetul local al comunei Vărgata.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că de câteva ori deja a avut promisiun că
domnul Gabor Rupi va achita datoria față de bugetul local cea ce nu a afăcut nici până în
prezent. Dacă consiliul local este de acord cu cererea domnului Gabor Rupi , prin aceasta
se crează un precedent.
Președintele ședinței supune la vot Cererea nr. 268 din 26 ianuarie 2016 a domnului Gabor
Rupi din satul Mitrești nr. 145, comuna Vărgata, județul Mureș

Se abține de a refuza cererea domnul consilier Mihaly Alexandru și Ambrus Jeno

Se trece la dezbaterea celui de-al unsprezecelea punct din ordinea de zi :
Cererea a fost discutată la începutul ședinței
Se trece la dezbaterea celui de-al douăsprezecelea punct din ordinea de zi : Cererea
nr. 250 din 22 ianuarie 2016 a consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Vărgata,județul Mureș.

Se trece la discuții:
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că trebuie să găsim actul normativ care
reglementează modalitatea de decontare a cheltuielilor cu plata navetei elevilor din altă
comună. În hotărârea nr. 1 consiliul de administarție al Școlii Gimnaziale Vărgata
stabilește aprobarea decontării navetei elevului Balogh Arnold din localitatea Ihod
comuna Hodoșa.
Se trece la dezbaterea celui de-al treisperzecelea punct din ordinea de zi :
Proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului „MODERNIZARE STRĂZI ŞI
DC 27A ÎN COMUNA VĂRGATA JUDEŢUL MUREŞ”.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind
implementarea proiectului „MODERNIZARE STRĂZI ŞI DC 27A ÎN COMUNA
VĂRGATA JUDEŢUL MUREŞ”.
Se trece la discuții:
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că s-a modificat TVA ul și așa se modifică
și contravaloarea
proiectului și contribuția proprie pentru realizarea investiției
„MODERNIZARE STRĂZI ŞI DC 27A ÎN COMUNA VĂRGATA JUDEŢUL
MUREŞ”.
Proiectul cu modernizarea străzii trebuie să aibă o anexă din care să reiasă că, prin
realizarea proiectului se asigură accesul direct la investițiile sociale și de interes public
care va fi întocmit de un specialist în domeniu
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind implementarea
proiectului „MODERNIZARE STRĂZI ŞI DC 27A ÎN COMUNA VĂRGATA
JUDEŢUL MUREŞ”.
6 consilieri locali votează pentru. Domnul consilier Mihaly Alexandru nu
participă la vot pe motivul că a fost împotriva să fie trecut pe ordinea de zi și domnul
consilier Ambrus Jeno se abține. Hotărârea s-a aprobat.
Preşedinte de şedinţă.
Kilyen Csaba.

Contrasemnează.
Secretar.
Marinescu Ilona

