ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi la data de 08 ianuarie 2016 în şedinţa extraordinară de lucru a
consiliului local al comunei Vărgata, judeţul Mureş.
Şedinţa este convocată de primarul comunei, ec. Balogh Istvan, prin dispoziţia
primarului nr. 01 din 06 ianuarie 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.
Domnul consilier local Ambrus Jeno întreabă dacă este legală ședința consiliului
local deoarece sunt prezenți numai 6 consilieri locali?
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că pentru ca ședinţele consiliului local să se
desfăşoară într-un cadru legal este necesară prezenţa majorităţii consilierilor locali în
funcţie. Prin adresa nr. 4593/14.04.2008 Consiliul Județean Mureș a comunicat punctul
de vedere respectiv: Legea nr. 215/ 2001 operează cu noțiunile de ”majoritatea
consilierilor prezenți” și ”majoritatea consilierilor în funcție”. Raportat la definirea
noțiunii de ”majoritate” care înseamnă cea mai mare parte dintr-un întreg , ,, având în
vedere numărul consilierilor locali în funcție respective 11, majoritatea consilierilor locali
este reprezentată de un număr de 6 consilieri locali. Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală cu modificările și completările ulterioare prevede ,,Şedinţele
consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie.
Prezenţa consilierilor locali la şedinţă este obligatorie. Cazurile în care absenţa este
motivată se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.
Consilierul local care absentează nemotivat de două ori consecutiv este sancţionat, în
condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local. Jumătate plus 1
din numărul consilierilor în funcție, înseamnă o prezență de 6,5. Legea nu specifică dacă
se rotunjește în sus sau în jos, că jumătate de persoană nu există .
Domnul consilier local Kilyen Csaba arată că Instituția Prefectului va notifica
nelegalitatea.
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: Isztoika Mihaly, Balogh Blanka-Elizabeta
Laszlo Laszlo, Ambrus Jeno, Mihaly Alexandru, Kilyen Csaba, Marton Zoltan, și
viceprimarul comunei Varga Ervin. Lipsesc domnii consilieri locali Nagy Csaba,
Molnar Endre, Katona Csaba-Peter.
Menționez că, datorită faptului că în ședința extraordinară de lucru a consiliului
local care a fost convocată pentru orele 18,00 și la ora 18,10 nu au fost prezenți numai
șase consilieri locali din 11 consilieri locali domnii consilieri locali Mihaly Alexandru și
Ambrus Jeno au plecat de la ședință. În consecință la ședința consiliului local participă 6
consilieri locali.
Președente de ședință este domnul consilier Kilyen Csaba.
Președintele ședinței salută persoanele prezente la ședința extraordinară 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 09 decembrie 2015
2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar existent la data de
31.12.2015, pentru acoperirea golului de casă în anul 2016
3. Prezentarea deciziei nr. 76/08.12.2015 de reziliere a Contractului de finanțare ne.
3.753/08.07.2013 pentru proiectul ,,Extinderea și reabilitarea școlilor generale din
localitățile Vărgata, Vadu, Mitrești și Grîușorul, comuna Vărgata, județul Mureș”.
4. Adresa nr. 4564 din 22 decembrie 2015 a doamnei Cioban Liana-Emilia
reprezentantul firmei S.C. Euphorbia SRL Tg Mureș
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 prezentat .
Președintele ședinței trece la discutarea primului punct din ordinea de zi:
Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în ședința ordinară de lucru a
consiliului local Vărgata din data de 09 decembrie 2015.
Președintele ședinței întreabă dacă sunt obiecții asupra procesului verbal din data
de 09 decembrie 2015?
Domnul consilier Marton Zoltan arată că domnia sa nu a fost prezent la ședința
consiliului local din data de 09 decembrie 2015
Domnul consilier Isztoika Mihaly arată că nici domnia sa nu a fost prezent la
ședința consiliului local din data de 09 decembrie 2015
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că procesul verbal a fost adus la cunoștință
publică și fiecare consilier local trebuie să citească și chiar dacă nu a fost prezent la
ședința respectivă poate să voteze procesul verbal încheiat în ședința anterioare a
consiliuuli local.
Alte obiecții nu sunt .
Președintele ședinței supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare de lucru a
consiliului local din data de 09 decmbrie 2015.
5 consilieri locali sunt de acord cu procesul verbal și votează ,, pentru
Domnul consilier Marton Zoltan se abține pe motivul că nu a fost prezent în ședința
consiliului local din data de 09 decembrie 2015.
Se trece la dezbaterea celui de-al doilea punct din ordinea de zi : Proiectul de
hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar existent la data de 31.12.2015, pentru
acoperirea golului de casă în anul 2016
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind utilizarea
excedentului bugetar existent la data de 31.12.2015, pentru acoperirea golului de casă în
anul 2016
Se trece la discuții:
Domnul consilier Marton Zoltan solicită niște lămuriri cu privire la utilizarea
excedentului bugetar .
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă situația cu privire la utilizarea
excedentului bugetar existent la data de 31.12.2015, pentru acoperirea golului de casă în
anul 2016
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind utilizarea
excedentului bugetar existent la data de 31.12.2015, pentru acoperirea golului de casă în
anul 2016

6 consilieri locali votează pentru ,
Se trece la dezbaterea celui de-al treilea punct din ordinea de zi Prezentarea
deciziei nr. 76/08.12.2015 de reziliere a Contractului de finanțare ne. 3.753/08.07.2013
pentru proiectul ,,Extinderea și reabilitarea școlilor generale din localitățile Vărgata,
Vadu, Mitrești și Grîușorul, comuna Vărgata, județul Mureș”.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că este vorba despre o informare a
domnilor consilieri locali cu privire la conținutul deciziei nr. 76/08.12.2015 de reziliere a
Contractului de finanțare ne. 3.753/08.07.2013 pentru proiectul ,,Extinderea și
reabilitarea școlilor generale din localitățile Vărgata, Vadu, Mitrești și Grîușorul, comuna
Vărgata, județul Mureș”. Arată că nu s-a putut finaliza acest proiect și pe acest motiv a
fost solicitată rezilioerea contractului de finanțare.
Se trece la discuții
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că aceasta înseamnă că nu se va realiza
proiectul.
Președintele ședinței trece la dezbaterea celui de-al patrulea punct din ordinea de
zi : Adresa nr. 4564 din 22 decembrie 2015 a doamnei Cioban Liana-Emilia
reprezentantul firmei S.C. Euphorbia SRL Tg Mureș
Domnul președinte de ședință Kilyen Csaba prezintă adrersa nr. 4564 din 22
decembrie 2015 a doamnei Cioban Liana-Emilia reprezentantul firmei S.C. Euphorbia
SRL Tg Mureș
Se trece la discuții:
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că sunt discuții între cele două farmacii și
el este solicitat ori de reprezentanta firmei SC Euphorbia SRL ori de doamna Meszaros
Andrea reprezentanta firmei SC Gyopar Pharm SRL
Doamna consilier Balogh Blanka Elizabeta arată că reprezentanta firmei Euphorbia
SRL bate joc de consiliul local Vărgata că depune plângere împotriva hotărârii adoptate
de consiliul local.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că s-a purtat o dicuție cu domnul avocat
Santha Tiberiu care a dat niște informații referitoare la modul în care trebuie tratată
problema. Trebuie să decidă consiliul local dacă în această sirtuație este de acord cu
prelungirea contractului de închiriere.
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că trebuie analizată problema și trebuie
procedat legal. Trebuie luat în considerare că firma SC Euphorbia SRL a depus o cerere
în luna octombrie 2015 la care a fost comunicat un răspuns redactat de domnul avocat
Santha Tiberiu. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local
nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la
înregistrarea proiectului, precum şi de raportul comisiei de specialitate a consiliului.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că trebuie comunicat firmei SC Euphorbia
SRL că din puntul de vedere al consilierilor local, firma SC Euphorbia SRL nu are un
contract de închiriere valabil încheiat cu Primăria comunei Vărgata pentru imobilul situat
la adresa Vărgata nr. 2 și pe acest motiv nu putem stabili chiria lunară cuvenită. Dacă
firma SC Euphorbia SRL dorește prelungirea contractului de închiriere pentru
funcționarea farmaciei să depună o cerere la consiliul local.
Domnul primar ec Balogh Istvan arată că , chiria care a fost stabilită este o sumă
foarte mică.
Domnul consilier Marton Zoltan arată că SC Euphorbia SRL dacă dorește
prelungirea contractului de închiriere pentru funcționarea farmaciei să depună o cerere la
consiliul local.

Domnul consilier local Laszlo Laszlo arată că SC Euphorbia SRL a investit
pentru mansardarea imobilului și trebuie analizată situația și să se procedeze legal.
Doamna secretar Marinescu Ilona prezintă adresa nr. 8133/2015 a Instituției
Prefectului Mureș, prin care prefectul a solicitat reanalizarea hotărârii nr. 25/2015 în
sensul revocării acesteia, urmând să revenim asupra acesteia cu respectarea prevederilor
legale invocate. Legea impune organizarea unei licitații publice pentru mansarda și se
impune lămurirea situației juridice a mansardei care urmează a fi adăugată.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă că în următoarea săptămână dorește să
fie ținute adunările sătești în fiecare sat aparținător comunei Vărgata
Preşedinte de şedinţă.
Kilyen Csaba

Contrasemnează.
Secretar
Marinescu Ilona

