ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi la data de 26 octombrie 2015 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. 161 din 20 octombrie 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 Farkas Eva,
persoana desemnată pentru înlocuirea secretarului comunei Vărgata în perioada
concediului de odihnă.
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: Balogh Blanka-Elizabeta, Laszlo Laszlo,
Ambrus Jeno, Mihaly Alexandru, Nagy Csaba, Kilyen Csaba, Molnar Endre, Marton
Zoltan, Katona Csaba-Peter și viceprimarul comunei Varga Ervin. Lipsește domnul
consilier local Isztoika Mihaly.
Președente de ședință este domnul consilier Nagy 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 ordinară de lucru a
consiliului local Vărgata din data de 23 septembrie 2015
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2015
3. Proiect de hotărâre privind efectuarea unor lucrări de curățare și reamenajare cursuri
de apă
4. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei Vărgata, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.964/2002
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2016
6. Proiect de hotărâre cu privire aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de
Investiții , a indicatorilor tehnico-economici „ MODERNIZARE STRĂZI ŞI DC 27A ÎN
COMUNA VĂRGATA JUD. MUREŞ”
7. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „MODERNIZARE STRĂZI
ŞI DC 27A ÎN COMUNA VĂRGATA JUDEȚUL MUREŞ”
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale pentru folosirea drumurilor
forestiere care sunt în domeniul public și privat al comunei Vărgata
9. Cererea nr. 3.509 din 14 10.2015 a S.C. Euphorbia SRL Tg Mureș
Preşedintele şedinţei, supune spre aprobare consiliului local ordinea de zi
prezentată pe baza convocatorului primarului.
Domnul primar ec Balogh Istvan propune întroducerea pe ordinea de zi a
proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei
Vărgata, în perioada 2014-2020.

Domnul consilier Mihaly Alexandru nu este de acord cu întroducerea pe ordinea
de zi a acestui proiect de hotărâre.
9 consilieri locali sunt de acord cu întroducerea pe ordinea de zi a proiectului de
hotărâre propus de domnul primar.
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 23 septembrie 2015.
Președintele ședinței întreabă dacă sunt obiecții asupra procesului verbal din data
de 23 septembrie 2015?
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că în procesul verbal nu apar toate
discuțiile purtate la ședința consiliului local și nu este redactat exact așa cum s-au
desfășurat discuțiile. Textul redactat nu prezintă realitatea. Arată că ani de zile domnia
sa a propus ca toate ședințele consiliului local să fie înregistrate. Contestă că nimeni nu a
luat nici o măsură în rezolvarea acestei propuneri.
Contestă faptul că, materialul ședinței ordinare de lucru nu este înmânat
consilierilor locali așa cum prevede legea, nu se respectă termenul de 5 zile. Materialul
ședinței pentru ședința de ziua de luni (26 octombrie 2015) a fost comunicat consilierilor
locali numai în ziua de joi (22 octombrie 2015). Arată că, consilierii locali au la
dispoziție câteva zile să se intereseze despre problemele care vor fi dezbătute în ședința
consiliului local de la funcționarii publici al Primăriei Vărgata, dar în ziua de sâmbătă și
duminică nu se lucrează.
Alte obiecții nu sunt .
Președintele ședinței supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare de lucru a
consiliului local din data de 23 septembrie 2015.
6 consilieri locali sunt de acord cu procesul verbal și votează ,, pentru,,. Domnii
consilieri locali Kilyen Csaba, Molnar Endre și Marton Zoltan nu votează pe motivul că
nu au fost prezenți la ședința consiliului local din data de 23 septembrie 2015. Domnul
consilier Mihaly Alexandru este împotriva.
Se trece la dezbaterea celui de-al doilea punct din ordinea de zi : Proiectul de
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2015.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului local pe anul 2015.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că de multe ori sunt propuneri să se
aprobe alocarea unor sume la diferite asociații dar consilierii locali nu cunosc activitatea
acestor asociații și nu cunosc statutul asociaților respective.
La Asociația Sportivă Vărgata domnia sa este președintele asociației dar nu
cunoaște activitatea acesteia.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că domnul Mihaly Alexandru nu mai este
președintele Asociației.
Domnul consilier Molknar Endre arată că la proiectul de hotărâre privind
aprobarea rectiricării bugetului local pe anul 2015 la articolul 3, ceva nu este în regulă și
trebuie verificat.
Președintele ședinței supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului local pe anul 2015.
8 consilieri locali votează pentru , domnul consilier Ambrus Jeno se abține iar
domnul consilier Mihaly Alexandru votează împotriva.

Se trece la dezbaterea celui de-al treilea punct din ordinea de zi : Proiectul de
hotărâre privind efectuarea unor lucrări de curățare și reamenajare cursuri de apă.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind efectuarea
unor lucrări de curățare și reamenajare cursuri de apă.
Se trece la discuții
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că este necesar să fie efectuată lucrarea de
curățire a Canalului Morii până la râul Niraj. Este necesară clarificarea situației terenului
care se află lângă podețul de la Vărgata, terenul care este în folosința domnului Denes
Miklos. Este necesar ca strada Muszka din Vărgata să fie renovată, pe motivul că nu se
poate trece peste râul Niraj.
Domnul consilier Molnar Endre arată că se vor efectua niște lucrări foarte necesare și
importante, dar este necesar că după efectuarea acestor lucrări de curățare și reamenajare
să fie asigurată întreținerea acestora.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că se depun eforturi să fie executată o lucrare
de calitate și să fie asigurată trecerea atât a vehiculelor cât și a pietonilor peste rîul Niraj.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind efectuarea unor
lucrări de curățare și reamenajare cursuri de apă.
9 consilieri locali votează ,, pentru”. Se abține domnul consilier MihalyAlexandru.
Președintele ședinței trece la dezbaterea celui de-al patrulea punct din ordinea de
zi : Proiectul de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei Vărgata, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.964/2002
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezină Proiectul de hotărâre privind
modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vărgata,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.964/2002
Se trece la discuții:
Domnul primar arată că este necesară moidificarea domeniului public pe motivul
că sunt multe imobile care au fost scoase din domeniul public și încă figurează în
evidența domeniului public. Este necesar să fie întroduse imobilele care nu au fost
cuprinse în domeniul public
Domnul consilier Molnar Endre propune că în localitatea Valea să fie modificată
denumirea străzii Kocsis în Molnar.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vărgata, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.964/2002
9 consilieri locali votează pentru . Domnul consilier Mihaly Alexandru se abține.
Președintele ședinței trece la dezbaterea celui de-al cincilea punct din ordinea de
zi : Proiectul de hotărâre cu privire stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2016
Doamna consilier cu atribuții de impozite și taxe locale prezină Proiectul de
hotărâre cu privire stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2016
Se trece la discuții
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă care este motivul pentru care trebuie
aprobate așa devreme impozitele și taxele locale pe anul 2016.
Domnul consilier Marton Zoltan arată că trebuie luată în considerare situația
locuitorilor și trebuie aplicate cele mai mici valori stabilite de lege.
Doamna consilier Balogh Blanka Elizabeta propune ca închirierera căminelor
culturale să fie stabilită la prețul la care a fost aprobată și anul trecut. Taxele și
impozitele locale pentru anul 2016 să fie la valoarea cea mai mică .
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire stabilirea
impozitelor și taxelor locale pe anul 2016.

10 consilieri locali votează pentru .
Președintele ședinței trece la dezbaterea celui de-al șaselea punct din ordinea de
zi : Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de
Investiții și a indicatorilor tehnico-economici „ MODERNIZARE STRĂZI ŞI DC 27A
ÎN COMUNA VĂRGATA JUD. MUREŞ”
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezină Proiectul de hotărâre privind aprobarea
Documentației de Avizare a Lucrărilor de Investiții și a indicatorilor tehnico-economici „
MODERNIZARE STRĂZI ŞI DC 27A ÎN COMUNA VĂRGATA JUD. MUREŞ”
Se trece la discuții
Domnul primar arată că proiectul prezentat cu privire la modernizarea drumului
DC 27 A si a străzilor trebuie depus urgent și este necesară votarea urgentă a acestuia.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea
Documentației de Avizare a Lucrărilor de Investiții , a indicatorilor tehnico-economici „
MODERNIZARE STRĂZI ŞI DC 27A ÎN COMUNA VĂRGATA JUD. MUREŞ”
8 consilieri locali votează pentru . Domnii consilieri locali Ambrus Jeno si Mihaly
Alexandru se abțin.
Președintele ședinței trece la dezbaterea celui de-al șaptelea punct din ordinea de
zi :Proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului „MODERNIZARE STRĂZI
ŞI DC 27A ÎN COMUNA VĂRGATA JUDEȚUL MUREŞ”
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezină Proiectul de hotărâre privind
implementarea proiectului „MODERNIZARE STRĂZI ŞI DC 27A ÎN COMUNA
VĂRGATA JUDEȚUL MUREŞ”
Se trece la discuții
8 consilieri locali votează pentru . Domnii consilieri locali Ambrus Jeno si Mihaly
Alexandru se abțin.
Președintele ședinței trece la dezbaterea celui de-al optelea punct din ordinea de
zi : Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxei speciale pentru folosirea drumurilor
forestiere care sunt în domeniul public și privat al comunei Vărgata
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezină Proiectul de hotărâre privind aprobarea
taxei speciale pentru folosirea drumurilor forestiere care sunt în domeniul public și privat
al comunei Vărgata
Se trece la discuții:

Domnul consilier Katona Csaba-Peter propune ca persoana care exploatează
lemnul să depună la caseria Primăriei comunei Vărgata o sumă de 5.000 lei ca garanție
că va executa lucrarea de întreținere a drumului de exploatare. După terminarea lucrării
dacă drumul este refăcut în starea inițială această sumă să fie restituită.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxei
speciale pentru folosirea drumurilor forestiere care sunt în domeniul public și privat al
comunei Vărgata.
9 consilieri locali votează pentru . Domnul consilier local Ambrus Jeno se abține
Președintele ședinței trece la dezbaterea celui de-al nouălea punct din ordinea de
zi : Cererea nr. 3.509 din 14 10.2015 a S.C. Euphorbia SRL Tg Mureș
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că , consiliul local nu are nici un
amestec în neînțelegerile între cele două societăți. Părerea domniei sale ca la următoarea
ședință să fie convocate cele două administrații de la societățile în cauză și să-și exprime
părerea fiecare parte.
Președintele ședinței trece la dezbaterea celui de-al zecelea punct din ordinea de
zi : proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei
Vărgata, pe perioada 2014-2020.

Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Vărgata, pe perioada 2014-2020.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că domnia sa nu a fost de acord să fie
trecut pe ordinea de zi.
Președintele ședinței supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Vărgata, pe perioada 2014-2020.
9 consilieri locali votează pentru. Domnul consilier Mihaly Alexandru nu votează.
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