ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi la data de 09 decembrie 2015 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. 202 din 07 decembrie 2015.
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
erxtraordinare de lucru sunt prezenţi domnii consilieri locali: Laszlo Laszlo, Ambrus
Jeno, Balogh Blanka-Elizabeta Kilyen Csaba, Katona Csaba-Peter și viceprimarul
comunei Varga Ervin. Lipsesc domnii consilieri locali Mihaly Alexandru, Nagy Csaba,
Molnar Endre, Marton Zoltan, Isztoika Mihaly.
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.
Președintele ședinței arată că ședința consiliului local este legală.
Domnul consilier Laszlo Laszlo propune ca președente de ședință să fie 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 ordinară de lucru a
consiliului local Vărgata din data de 27 noiembrie 2015
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vărgata
pentru anul 2015
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de
Investiții , a indicatorilor tehnico-economici ”Modernizarea căminelor culturale din satele
Mitrești , Vadu și Grîușorul comuna Vărgata, judeţul Mureş”
4. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Modernizarea căminelor
culturale din satele Mitrești , Vadu și Grîușorul comuna Vărgata, judeţul Mureş”

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru derularea programelor de
investții 2010- 2013 și până în prezent, precum și alternativele de finanțare a acestora în
vederea obinerii rezultatelor preconizate pentru proiectele ”Reabilitarea integrată a
comunelor Vărgata și Hodoșa” și ”Modernizare drumuri de exploatație agricolă în
comuna Vărgata, jud. Mureș”, menționate în decizia nr. 112/13.012014 a Curții de
Conturi a României, Camera de Conturi a Județului Mureș.
6. Alte
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 .
Doamna secretar Marinescu Ilona prezintă Decizia nr. 745/R a Curtii de Apel Tg
Mures Secția Contencios Administrativ fiscal, prin care s-a anulat actul administrativ nr.
30/2014 privind unele măsuri pentru apărarea unor interese legitime ale locuitorilor din
comuna Vărgata din dosarul civil nr. 3048/102/2014. Prefectul județului Mureș a
solicitat instanței anularea hotărârii nr. 30/2014. În motivarea cauzei a arătat că consiliul
local a adoptat Memorandumul adresat Parlamentului, Guvernului României ceea ce nu
este reglementat în OG nr. 27/2002 și în Legea nr. 215/2014.Prin aceasta au fost
încălcate prevederile constituționbale. Potrivit art. 23 din Legea nr. 554 /2004 privind
legea contenciosului administrative ,,Hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile prin
care s-a anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ sunt general
obligatorii şi au putere numai pentru viitor.
. Decizia Decizia nr. 745/R este definitivă.
Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la cererea primarului sau
a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului.
Suplimentarea ordinei de zii 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,
se poate face numai însoțite de actul care să cuprindă motivarea urgenței, act întocmit de
iunițiatorul problemelor urgente.
Președintele ședinței propune întroducerea pe ordine de zi a proiectului de hotărâre
privind exonerarea personalului contractual/demnitari si funcţionarilor publici din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vărgata, de la plata sumelor
reprezentând venituri de natură salarială constatate de Camera de Conturi a județului
Mureș drept prejudiciu.
Toţi consilierii locali prezenţi la ședința consiliului local sunt de acord cu
întroducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre propus de președintele ședinței.
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 27 noiembrie 2015.
Președintele ședinței întreabă dacă sunt obiecții asupra procesului verbal din data
de 27 noiembrie 2015?
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că în procesul verbal încheiat în ședința
consiliului local din data de 27 noiembrie 2015 nu este menționat că domnia sa a susținut
că trebuie luată în serios rezolvarea cererii doamnei Muszka Rozalia pe motivul că
întradevăr casa în care locuiește cu cei patru copii și cu fiica domniei sale, este în stare
foarte degradată și este în pericol să se prăbușească. Doamne ferește să se întâmple un
accident, autoritățile locale vor fi trase la răspundere.

Doamna secretar Marinescu Ilona arată că, obiecția domnului consilier Ambrus
Jeno va fi menționată în procesul verbal întocmit în această ședință așa cum prevede
legea. Totodată arată că în ședința consiliului local din data de 27 noiembrie 2015 s-a
hotărât că se va verifica dacă locuința de serviciu din satul Vadu este propice pentru
familia doamnei Muszka Rozalia.
Domnul viceprimar Varga Ervin arată că domnia sa a verificat siuația locuinței din
satul Vadu și urmează să fie adusă la cunoștința doamnei Muszka Rozalia posibilitatea
de a se muta în această locuință.
Alte obiecții nu sunt .
Președintele ședinței supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare de lucru a
consiliului local din data de 27 noiembrie 2015.
6 consilieri locali sunt de acord cu procesul verbal și votează ,, pentru
Se trece la dezbaterea celui de-al doilea punct din ordinea de zi : Proiectul de
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vărgata pentru anul
2015.
Domnul președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Vărgata pentru anul 2015.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Ambrus Jeno solicită lămuriri cu privire la expresia ce se află în
raprtul de specialitate anexat la proiectul de hotărâre semnat de doamna Dobandi Ida ,,
să nu mai prezinte sold,, .
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că este vorba despre bugetul de venituri și
cheltuieli de la activități culturale, sumele realizate din vânzarea lemnului de foc.
Domnul viceprimar Varga Ervin solicită niște lămuriri telefonic de la doamna
contabilă și obținând informațiile solicitate explică domnilor consilieri locali despre ce
este vorba.
Președintele ședinței supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Vărgata pentru anul 2015.
5 consilieri locali votează pentru . Domnul consilier Ambrus Jeno se abține.
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că pentru aprobarea hotărârii este necesar
votul majorității consilierilor locali în funcţie. După o matură gândire și domnul consilier
Ambrus Jeno votează pentru.
Hotărârea privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei
Vărgata pentru anul 2015.s-a adoptat cu 6 voturi pentru
Se trece la dezbaterea celui de-al treilea punct din ordinea de zi : Proiectul de
hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Investiții , a
indicatorilor tehnico-economici ”Modernizarea căminelor culturale din satele Mitrești ,
Vadu și Grîușorul comuna Vărgata, judeţul Mureş.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
Documentației de Avizare a Lucrărilor de Investiții , a indicatorilor tehnico-economici
”Modernizarea căminelor culturale din satele Mitrești , Vadu și Grîușorul comuna
Vărgata, judeţul Mureş.
Se trece la discuții
Domnul consilier Ambrus Jeno solicită niște lămuriri cu privire la situația căminului
cultural din satul Vărgata. Întreabă de ce nu este inclus în proiect și Căminul Cultural din
satul Vărgata? De ce acest cămin se află pe lista Companiei Naționale de Investiții
privind construirea unor lăcașuri unde acestea nu există sau modernizarea celor existente?
Întreabă ce se înțelege prin cuvântul lăcașuri?

Domnul consilier Kilyen Csaba arată că este o listă specială pe care figurează acest
imobil.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că proiectul depus pentru construirea
Căminului Cultural din satul Vărgata, a fost acceptat dar neavând fonduri a fost pus pe
lista de așteptare a CNI.
Domnul primar Balogh Istvan arată că proiectul prezentat în această ședință nu
conține extinderea căminelor culturale. Totodată arată că cifrele prezentate nu sunt
finalizate deoarece nu a reușit să obțină oferte de preț pentru costume și pentru
instrumente muzicale.
Domnul consilier Ambrus Jeno analizează Devizul General estimativ privind
cheltuielile necesare realizării modernizării căminelor culturale din satele Mitrești,
Grîușorul și Vadu. Nu este mulțumit că la capitolul ”Dotări” pentru satul Mitrești este
cuprinsă o sumă mult mai mică decât la celelate sate ale comunei Vărgata.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că termenul pentru depunerea proiectului
pentru Modernizarea căminelor culturale din satele Mitrești, Vadu și Grîușorul ,, este
data de 11 decembrie 2015 și de aceia era necesar să fie convocată o ședință
extraordinară de lucru și să fie adotate hotărârile necesare.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că trebuie rezolvat cu contractantul ca să fie
executate niște extinderi ale clădirilor căminelor culturale. Sunt necesare încăpoeri pentru
funcționarea bucătăriilor și alte anexe.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea
Documentației de Avizare a Lucrărilor de Investiții , a indicatorilor tehnico-economici
”Modernizarea căminelor culturale din satele Mitrești , Vadu și Grîușorul comuna
Vărgata, judeţul Mureş. Mențiunea domnului președinte de ședință este că la art. 1 suma
la valoarea investiție totală inclusiv TVA se modifică de la suma de 2.246.275 mii lei la
suma de 2.402.385 mii lei respectiv 535.601 mii euro. Suma la construcții montaj (C+M)
este în sumă de 1.634.556 mii lei. Durata de realizare a investiției va fi de 24 luni.
Prezintă date și indicatorii care caracterizează investiția proiectată.
5 consilieri locali votează ,, pentru”. Se abține domnul consilier Ambrus Jeno.
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că din adresa nr. 4593/14.04.2008
Consiliul Județean Mureș a comunicat punctul de vedere respectiv: Legea nr. 215/ 2001,
prevede că , consiliul local are atribuții în cea ce privește aprobarea la porpunerea
primarului a bugetului local , precum și aprobarea documentațiilor tehnico-economici
pentru lucrările de investiții de interes local în condițiile legii Această adresă prevede că
hotărârile privind investiții se adoptă cu votul majorității consilierilor prezenți la ședință.
Ținând seama de această adresă votul necesar pentru adoptarea hotărârii este suficient.
Președintele ședinței trece la dezbaterea celui de-al patrulea punct din ordinea de
zi : Proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului „Modernizarea căminelor
culturale din satele Mitrești , Vadu și Grîușorul comuna Vărgata, judeţul Mureş.”
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezină Proiectul de hotărâre privind
implementarea proiectului „Modernizarea căminelor culturale din satele Mitrești , Vadu
și Grîușorul comuna Vărgata, judeţul Mureş”
Se trece la discuții:
Domnul primar ec Balogh Istvan arată că și acesastă hotărâre este necesară pentru
depunerea proiectului pentru care termenul este 11 decembrie 2015.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind implementarea
proiectului „Modernizarea căminelor culturale din satele Mitrești , Vadu și Grîușorul
comuna Vărgata, judeţul Mureş”.
5 consilieri locali votează pentru . Se abține domnul consilir local Ambrus Jeno.

Doamna secretar Marinescu Ilona arată că documentația ședinței consiliului local va
fi comunicată Instituției Prefectului Județului Mureș, care verifică legalitatea actelor
administrative emise de autoritățile publice locale. Această hotărâre prevede cofinanțarea
proiectului prin suportarea cheltuielilor neeligibile impuse de implementarea proiectului
Modernizarea căminelor culturale din satele Mitrești, Vadu și Grîușorul.
Președintele ședinței trece la dezbaterea celui de-al cincilea punct din ordinea de
zi : Proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru derularea programelor de
investții 2010-2013 și până în prezent, precum și alternativele de finanțare a acestora în
vederea obinerii rezultatelor preconizate pentru proiectele ”Reabilitarea integrată a
comunelor Vărgata și Hodoșa” și ”Modernizare drumuri de exploatație agricolă în
comuna Vărgata, jud. Mureș”, menționate în decizia nr. 112/13.012014 a Curții de
Conturi a României, Camera de Conturi a Județului Mureș.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
cheltuielilor pentru derularea programelor de investții 2010-2013 și până în prezent,
precum și alternativele de finanțare a acestora în vederea obinerii rezultatelor preconizate
pentru proiectele ”Reabilitarea integrată a comunelor Vărgata și Hodoșa” și
”Modernizare drumuri de exploatație agricolă în comuna Vărgata, jud. Mureș”,
menționate în decizia nr. 112/13.012014 a Curții de Conturi a României, Camera de
Conturi a Județului Mureș.
Se trece la discuții
Domnul primar Balogh Istvan arată că în ziua de 8-9 decembrie 2015 a fost un
control de la Camera de Conturi Tg Mureș. A verificat modul în care au fost îndeplinite
sarcinile date prin Decizia 1894/2013. În luna martie 2014 Camera de Conturi Tg Mureș
a efectuat un alt control privind realizarea programluiu de investiții. Organele de control
au precizat că trebuie adoptată o hotărâre în acest sens.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea
cheltuielilor pentru derularea programelor de investții 2010-2013 și până în prezent,
precum și alternativele de finanțare a acestora în vederea obinerii rezultatelor preconizate
pentru proiectele ”Reabilitarea integrată a comunelor Vărgata și Hodoșa” și
”Modernizare drumuri de exploatație agricolă în comuna Vărgata, jud. Mureș”,
menționate în decizia nr. 112/13.012014 a Curții de Conturi a României, Camera de
Conturi a Județului Mureș.
5 consilieri locali votează pentru . Se abține domnul consilier local Ambrus Jeno.
Președintele ședinței trece la dezbaterea celui de-al șaselea punct din ordinea de
zi : Proiectul de hotărâre cu privire la exonerarea personalului contractual/demnitari si
funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vărgata,
de la plata sumelor reprezentând venituri de natură salarială constatate de Curtea de
Conturi drept prejudiciu.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezină Proiectul de hotărâre cu privire la
exonerarea personalului contractual/demnitari si funcţionarilor publici din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Vărgata, de la plata sumelor
reprezentând venituri de natură salarială constatate de Curtea de Conturi drept prejudiciu.
Se trece la discuții
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la exonerarea
personalului contractual/demnitari si funcţionarilor publici din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Vărgata, de la plata sumelor reprezentând venituri de
natură salarială constatate de Curtea de Conturi drept prejudiciu.
6 consilieri locali votează pentru .
Președintele ședinței trece la dezbaterea celui de-al șaptelea punct din ordinea de

zi :Alte
Domnul primar Balogh Istvan prezintă situația Monografiei comunei Vărgata și
alte probleme care urmează să fie duse la îndeplinire în viitorul apropiat
Preşedinte de şedinţă.
Kilyen Csaba

Contrasemnează.
Secretar
Marinescu Ilona

