ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi la data de 28 august 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. 131 din 21 august 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 ordinare de
lucru sunt prezenţi domnii consilieri locali: Balogh Blanka-Elizabeta, Laszlo Laszlo,
Ambrus Jeno, Kilyen Csaba, Molnar Endre, Marton Zoltan, Katona Csaba-Peter și
viceprimarul comunei Varga Ervin. Lipsesc domnii consilieri locali Mihaly Alexandru,
Nagy Csaba și Isztoika Mihaly.
Președente de ședință este domnul consilier Laszlo Laszlo.
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 localVărgata din data de 26 iunie 2015
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al
comunei Vărgata la data de 30 iunie 2015.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vărgata
pe anul 2015.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării hotărârii consiliului local nr. 25 din
data de 26 iunie 2015 cu privire la aprobarea mansardării clădirii situată la adresa
Vărgata, satul Vărgata nr. 2, județul Mureș și prelungirea contractului de închiriere nr.
2484 /29 noiembrie 2004 încheiat cu S.C. Euphorbia SRL Tg-Mureș pentru o perioadă
de 10 ani.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării contriubuției lunare și încheierii
contractului pentru acordare de servicii social-medicale.
6. Proiect de hotărâre privind intenția delegării gestiunii serviciului de alimentare
cu apă și canalizare a Comunei Vărgata
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a proiectului “Reţea
de canalizare menajeră şi staţie de epurare pentru localităţile Mitreşti, Vărgata şi Valea,
comuna Vărgata, judeţul Mureş”
8. Proiect de hotărâre privind intrumentarea proiectului “Reţea de canalizare menajeră
şi staţie de epurare pentru localităţile Mitreşti, Vărgata şi Valea, comuna Vărgata,
judeţul Mureş” precum și a altor măsuri necesare implementării acestuia
9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea revocării hotărârii consiliului local nr. 18

din 23 martie 2015 privind aprobarea destinaţiei masei lemnoasă atribuită ca şi cota
de tăiere şi aprobarea preţurilor cu care se valorifică masa lemnoasă
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea executării prin prestări servicii de către un
specialist în măsurători topografice și cadastru agricol, executarea planurilor parcelare pe
teritoriul comunei Vărgata și stabilirea unei taxe speciale pentru aceste servicii
11. Informarea consiliuuli local asupra activitatății desfășurat de Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”
12.Informarea consiliului local asupra adresei nr. 172 /2015 și 603/2015 comunicată de
S.C.A. Predoi și asociații - reprezentantul firmei SC Electrica Serv Construcții civile și
edilitare SRL – societate în insolvență
13.Informarea consiliului local privind realizarea predării imobilului situat la adresa
comuna Vărgata, Mitrești nr. 57, județul Mureș,
14.Cererea nr. 2.534 din data de 03 iulie 2015 a domnilor consilieri locali Katona
Csaba-Peter, Ambrus Jeno si Marton Zoltan
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
următoarelor puncte: Proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 2.000 lei
pentru participarea copiilor în tabără teatrală ; proiect de hotărâre privind aprobarea
alocării sumei de 4.000 lei pentru Asociatia Sportivă Millenium Vărgata; Proiectul de
hotărâre cu privire la acordarea unui sprijin financiar în vederea asigurării unui program
prelungit pentru
copii preșcolari : Proiectul de hotărâre privind instrumentarea proiectului „Modernizare
drumurilor de exploataţii agricole în Comuna Vărgata” precum şi a altor măsuri necesare
implementării acestuia; Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare
pentru lucrările de intervenţii „Modernizare drumurilor de exploataţii agricole în Comuna
Vărgata”
Toţi consilierii locali prezenţi la ședința consiliului local sunt de acord cu ordinea
de zi prezentată de președintele ședinței și întroducerea pe ordinea de zi a proiectelor de
hotărâri propuse de domnul primar.
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 26 iunie 2015.
Președintele ședinței întreabă dacă sunt obiecții asupra procesului verbal din data
de 26 iunie 2015 ?
Obiecții nu sunt .
Președintele ședinței supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare de lucru a
consiliului local din data de 26 iunie 2015.
8 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 contului de execuţie a bugetului local al comunei Vărgata la
data de 30 iunie 2015.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
contului de execuţie a bugetului local al comunei Vărgata la data de 30 iunie 2015.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Ambrus Jeno solicită domnului primar să dea explicație asupra
sumei care este prevăzută în raportul de specialitate a primarului privitoare la rectificarea
bugetului local al comunei Vărgata.

Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că rectificarea bugetului local urmeză să fie
discutată în al treilea punct de pe ordinea de zi.
Domnul consilier Laszlo Laszlo propune să fie aprobat proiectul de hotărâre în
foma propusă de domnul primar.
Președintele ședinței supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
contului de execuţie a bugetului local al comunei Vărgata la data de 30 iunie 2015.
8 consilieri locali votează ,, pentru”.
Se trece la dezbaterea celui de-al treilea punct din ordinea de zi : Proiectul de
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vărgata pe anul 2015.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului local al comunei Vărgata pe anul 2015.
Se trece la discuții
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că Sindicatul Învățământului Preuniversitar
Mureș a câștigat procesul intentat în numele profesorilor Școlii Gimnaziale Vărgata
pentru plata diferențelor de drepturi salariale conform actelor normative în vigoare.
Domnul consilier Ambrus Jeno întreabă cine întocmește actele care sunt comunicate
domnilor consilieri locali? În expunerea de motive trebuie să fie prezentate în așa fel
sumele pentru a fi înțelese de persoanele care citesc. Trebuie să fie specificate concret
motivele rectificării. Nu este de acord cu modul de prezentare a motivelor de rectificare a
bugetului.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că în expunerea de motive și în raportul de
specialitate sunt trecute cifrele cu care se modifică bugetul local al comunei Vărgata.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării
bugetului local al comunei Vărgata pe anul 2015.
8 consilieri locali votează ,, pentru”.
Președintele ședinței trece la dezbaterea celei de-al patrulea punct din ordinea de
zi : Proiectul de hotărâre privind aprobarea revocării hotărârii consiliului local nr. 25 din
data de 26 iunie 2015 cu privire la aprobarea mansardării clădirii situată la adresa
Vărgata, satul Vărgata nr. 2, județul Mureș și prelungirea contractului de închiriere nr.
2484 /29 noiembrie 2004 încheiat cu S.C. Euphorbia SRL Tg-Mureș pentru o perioadă
de 10 ani.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
revocării hotărârii consiliului local nr. 25 din data de 26 iunie 2015 cu privire la
aprobarea mansardării clădirii situată la adresa Vărgata, satul Vărgata nr. 2, județul
Mureș și prelungirea contractului de închiriere nr. 2484 /29 noiembrie 2004 încheiat cu
S.C. Euphorbia SRL Tg-Mureș pentru o perioadă de 10 ani.
Se trece la discuții
Domnul consilier Molnar Endre întreabă ce se va întâmpla cu investiția făcută de
firma S.C. Euphorbia SRL Tg Mureș?
Doamna secretar Marinescu Ilona prezintă că arhitectul șef al Consiliului Județean
Mureș a comunicat o adresă prin care atrage atenția că, contractul de închiriere nu oferă
drept de execuție a lucrărilor de construcții iar autorizația de construire pentru
mansardarea clădirii poate fi solicită numai de proprietarul clădirii ( comuna Vărgata).
Domnul consilier Marton Zoltan întreabă cum s-a putut închiria spațiul solicitat de
firma Veszi SRL fără să fie organizată licitație publică?
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că hotărârea consiliului local prin care s-a
aprobat închirierea directă a spațiului în suprafață de 12 mp situat în str. Principală nr. 32,
comuna Vărgata, județul Mureș ( fostul sediul al Primăriei Vărgata), proprietate publică a
comunei Vărgata, către S.C. Prodcomserv Veszi SRL din Tg Mureș, a fost notificată de

domnul prefect și a fost revocată hotărârea adoptată. Concesionarea sau închirierea
bunurilor din proprietatea publică se face prin licitație publică în condițle legii. În acest
caz o posibilitate este de a concesiona imobilul cu posibilitatea extinderii suprafeței
clădirii pentru buna desfășurare a activității farmaciei. Pentru aceasta este necesar ca
firma să depună o propunere de concesionare și să fie fundamentată din punct de vedere
economic, financiar, social şi de mediu. Iniţiativa concesionării trebuie să aibă la bază
efectuarea unui studiu de oportunitate. Contractul de concesiune, este un contract încheiat
în formă scrisă prin care instituția transmite, pe o perioadă determinată, unei personae(
concesionar), care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de
exploatare a unui bun proprietate publică în schimbul unei redevenţe.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că la S.C. Euphorbia SRL a comunicat adresa
Instituției Prefectului Județului Mureș. Firma a executat lucrarea dar avem informația că
societatea nu a obținut avizele organelor competente pentru funcționarea farmaciei.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea revocării
hotărârii consiliului local nr. 25 din data de 26 iunie 2015 cu privire la realizarea
mansardării clădirii situată la adresa Vărgata, satul Vărgata nr. 2, județul Mureș și
prelungirea contractului de închiriere nr. 2484 /29 noiembrie 2004 încheiat cu S.C.
Euphorbia SRL Tg-Mureș pentru o perioadă de 10 ani.
8 consilieri locali votează ,, pentru”.
Președintele ședinței trece la dezbaterea celei de-al cincilea punct din ordinea de
zi : Proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării contriubuției lunare și încheierii
contractului pentru acordare de servicii social-medicale
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind
aprobarea majorării contriubuției lunare și încheierii contractului pentru acordare de
servicii social-medicale
Se trece la discuții
Domnul consilier Marton Zoltan arată că suma care se alocă lunar Organizației
Caritas Alba Iulia a fost majorată recent.
Domnul consilier Laszlo Laszlo întreabă dacă de pe teriotoriul comunei Vărgata este
angajată numai o singură persoană?
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că la Organizația Caritas este angajat numai
o persoană din comuna Vărgata dar pentru executarea serviciilor primește ajutor de la
comunitățilevecine respectiv comuna Eremitu și orașul Miercurea Nirajului. Arată că din
bugetul statului, Organizatia Caritas Alba Iulia nu primește fonduri și din acest motiv
trebuie ca primăriile să aloce sume din bugetul local .
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că domnia sa are cunoștință că sunt câteva
servicii pentru care sunt stabilite tarife iar persoanele care sunt îngrijite trebuie să le
plătească. De exemplu pentru măsurarea tensiunii plătesc 10 lei.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării
contriubuției lunare și încheierii contractului pentru acordare de servicii social-medicale
8 consilieri locali votează ,, pentru”.
Președintele ședinței trece la dezbaterea celei de-al șaselea punct din ordinea de
zi : Proiectul de hotărâre privind intenția delegării gestiunii serviciului de alimentare
cu apă și canalizare a Comunei Vărgata
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind intenția
delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare a Comunei Vărgata
Se trece la discuții
Domnul consilier Molnar Endre se interesează dacă acest proiect se referă la toată
comună sau numai la cele trei sate. La prezentarea proiectului la pag 3 pct. 2.3 Date

tehnice ale investiției la populația totală apar localitățile Seuca și Gănești în loc de
locașlitățile comunei Vărgata iar la nr. persoane apare 3299 față de cea existentă 1945.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că a fost trecut greșit de proiectant și va cere
corectarea .Arată că pentru finalizarea lucrărilor de canalizare a comunei Vărgata se trece
la un alt program de finanțare europeană. În judeţul Mureş s-a înfiinţat ADI
AQUAINVEST MURES şi S.C. Compania Aquaserv S.A. este operator regional.
Având în vedere prevederile legale şi pe baza contractului cadru elaborat de Ministerul
Mediului, s-a elaborat un proiect de contract de delegare a gestiunii serviciilor de apă şi
canal şi de concesionare a sistemelor publice aferente serviciilor de la unităţile
administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei. Proiectantul până luni va finaliza
întocmirea proiectului și sumele care sunt prezentate în acte se vor modifica.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind intenția delegării
gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare a Comunei Vărgata
8 consilieri locali votează ,, pentru”.
Președintele ședinței trece la dezbaterea celei de-al șaptelea punct din ordinea de
zi : Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate al proiectului
“Reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare pentru localităţile Mitreşti, Vărgata şi
Valea din comuna Vărgata, judeţul Mureş”.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
Studiului de Fezabilitate al proiectului “Reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare
pentru localităţile Mitreşti, Vărgata şi Valea, comuna Vărgata, judeţul Mureş”.
Se trece la discuții
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că conductele de apă care sunt montate pe
Valea Nirajului nu sunt bine dimensionate. În comuna Gălești țevile sunt cu dimensiune
mai mică (subțire) iar țevile care sunt montate între localitatea Miercurea Niraj și
localitatea Valea sunt și mai subțiri. Întreabă pe domnul primar de unde se va asigura apa
potabilă pentru comuna Vărgata?
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că au fost stabilite patru puncte de unde se
va asigura apa potabilă. Până în anul 2018 este obligatoriu să fie legați toți locuitorii la
sitemul de alimentare cu apă potabilă.
Domnul consilier Molnar Endre arată că societatea care execută lucrarea de
canalizare a distrus podețele și trotuarele în fațada imobilelor locuitorilor și întreabă ce
măsuri au fost luate? Majoritatea locuitorilor au reparat din fondurile proprii dși
executantul lucrării a avut cuprins în proiect repararea străzilor și trotuarelor pe unde trec
conductele. Lucrarea nu a făcut-o dar contravaloarea lucrării a fost încasată de la
beneficiarul lucrării.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că nu au fost alocate fonduri și nu s-a plătit la
firmă. Suma care a fost achitată a fost achitată numai pentru lucrarea care a fost executată
și recepționată.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că domnia sa a reparat toate stricăciunile
făcute de firma Lasprom SRL.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului
de Fezabilitate al proiectului “Reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare pentru
localităţile Mitreşti, Vărgata şi Valea, comuna Vărgata, judeţul Mureş”.
8 consilieri locali votează ,, pentru”.
Președintele ședinței trece la dezbaterea celei de-al optelea punct din ordinea de
zi : Proiectul de hotărâre privind intsrumentarea proiectului “Reţea de canalizare
menajeră

şi staţie de epurare pentru localităţile Mitreşti, Vărgata şi Valea, comuna Vărgata, judeţul
Mureş” precum și a altor măsuri necesare implementării acestuia.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind
intsrumentarea proiectului “Reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare pentru
localităţile Mitreşti, Vărgata şi Valea, comuna Vărgata, judeţul Mureş” precum și a altor
măsuri necesare implementării acestuia.
Se trece la discuții
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că este necesară aprobarea proiectului de
hotărâre pe motivul că peste câteva zile trebuie prezentat proiectul pentru obținerea
fondurilor necesare.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind intsrumentarea
proiectului “Reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare pentru localităţile Mitreşti,
Vărgata şi Valea, comuna Vărgata, judeţul Mureş” precum și a altor măsuri necesare
implementării acestuia.
8 consilieri locali votează ,, pentru”.
Președintele ședinței trece la dezbaterea celui de-al nouălea punct din ordinea de
zi : Proiectul de hotărâre privind aprobarea revocării hotărârii consiliului local nr. 18
din 23 martie 2015 privind aprobarea destinaţiei masei lemnoasă atribuită ca şi cota
de tăiere şi aprobarea preţurilor cu care se valorifică masa lemnoasă.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă : Proiectul de hotărâre privind
aprobarea revocării hotărârii consiliului local nr. 18 din 23
martie 2015 privind
aprobarea destinaţiei
masei lemnoase atribuită ca şi cota de tăiere şi aprobarea
preţurilor cu care se valorifică masa lemnoasă.
Se trece la discuții
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că Direcția Silvică Mureș a organizat două
licitații pentru vânzarea lemnului dar nu a reușit să vândă și pe acest motiv propune ca să
fie diminuat prețul de pornire la licitație publică a masei lemnoase să fie 80 lei/mc.
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că la adoptarea hotărârii consiliului local nr.
18 din 23 martie 2015 privind aprobarea destinaţiei masei lemnoasă atribuită ca şi
cota de tăiere şi aprobarea preţurilor cu care se valorifică masa lemnoase a fost luat în
considerare Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 întocmit de Ocolul Silvic
Tg Mureș. Din acest buget reiese că valoarea celor 122 mc lemn este 12.200 lei plus
TVA.
Domnul consilier Molnar Endre arată că trebuie să fie luată în considerare calitatea
lemnului care urmează să fie exploatat.
Domnul consilier Marton Zoltan face observația că trebuie luate măsuri ca firma care
va câștiga licitația publică să se angajeze ca drumul de exploatare pe care va face
transportul lemnului o să fie reparat și să nu fie distrus. Arată că se circulă cu mașini
grele pe drumuri și nu se iau măsuri pentru repararea acestora.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că firma care va exploata lemnul a promis că
va repara drumul pe care circulă.
Domnul consilier Molnar Endre arată că drumurile trebuie să fie întreținute și să fie
luate măsuri ca firma care va exploata lemnul să fie obligată ca drumul pe care
transportă lemnul să fie întreținut în stare de bună funcționare și când a terminat lucrarea
să predea drumul în stare de funcționare.
Domnul consilier Katona Csaba-Peter arată că a fost adoptată o hotărâre a consiliului
local cu privire la întreținerea drumurilor existente pe teritoriul comunei Vărgata.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că și domnia sa are cunoștință de această
hotărâre.

Domnul consilier Varga Ervin propune ca prețul de pornire la licitație publică
pentru valorificarea lemnului să fie 9.760 lei.
Domnul consilier Ambrus Jeno întreabă dacă această sumă va intra în bugetul local
al comunei Vărgata?
Domnul consilier Marton Zoltan susține în continuare ca firma care exploatează
lemnul să fie obligată la repararea drumului pe care va circula.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că suma se va încasa de la firma care va
câștiga licitația publică și intră în bugetul local al comunei Vărgata.
Doamna secretar Marinescu Ilonba arată că Direcția Silvică Mureș, după organizarea
licitației, trebuie să comunice Primăriei comunei Vărgata rezultatul licitației publice.
Firma câștigătoare va încheia un contract de prestări servicii și în acest contract trebuiesc
cuprinse pretențile cu privire la repararea drumului.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea revocării
hotărârii consiliului local nr. 18 din 23
martie 2015 privind aprobarea destinaţiei
masei lemnoase atribuită ca şi cota de tăiere şi aprobarea preţurilor cu care se valorifică
masa lemnoasă.
Domnul consilier Marton Zoltan votează pentru, dar solicită primarului ca în
contractul care urmează să fie încheiat să fie trecută obligația fermă a firmei de a întreține
drumul în timpul transportului și a repara drumul după ce termină lucrarea.
Domnul consilier Molnar Endre propune ca firma câștigătoare să depună o garanție
pentru repararea drumului.
7 consilieri locali votează ,, pentru”. Domnul consilier Ambrus Jeno se abține.
Președintele ședinței trece la dezbaterea celei de-al zecelea punct din
ordinea de zi : Proiectul de hotărâre privind aprobarea executării prin prestări servicii
de către un specialist în măsurători topografice și cadastru agricol, executarea planurilor
parcelare pe teritoriul comunei Vărgata și stabilirea unei taxe speciale pentru aceste
servicii.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
executării prin prestări servicii de către un specialist în măsurători topografice și cadastru
agricol, executarea planurilor parcelare pe teritoriul comunei Vărgata și stabilirea unei
taxe speciale pentru aceste servicii.
Se trece la discuții
Domnul Primar ec. Balogh Istvan arataă că este necesară întocmirea planurilor
parcelare. Pentru aceasta s-a încheiat un contract cu domnul Adorjan Zsolt dar pentru
urgentarea lucrărilor este necesară colaborarea și cu o altă firmă pentru care a găsit o
ofertă de la domnul Marton Attila din Miercurea Niraj care este angajatul unei firme de
topografie din Alba Iulia dar în județul Mureș lucrează pe cont propriu. Domnul Marton
Attila a lucrat la societatea Agytop Tg Mureș și are experiență. Suma care s-a negociat
este 95 lei/parcelă.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că domnia sa are informația că intabularea
terenurilor extravilane se poate face pe gratis. Domnia sa contestă faptul că, a fost
stabilită o taxă specială pentru întocmirea planurilor parcelare și nici până în prezent nu
s-a realizat nimic. Locuitorii comunei sunt debitați cu aceste sume și au obligația de a
achita suma stabilită dar nu au beneficiat de serviciul pentru care au achitat taxa specială.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că întocmirea planurilor parcelare este necesară
și trebuiue făcută.
Domnul consilier Marton Zoltan arată că nu este de acord să fie stabilită taxa
specială pentru întocmirea planurilor parcelare. Trebuie găsită o altă variantă iar
locuitorii comunei să nu fie debitați cu aceste sume și să fie obligați să le achite iar dacă

nu le achită primăria nu eliberează diferite acte de care au nevoie. Această taxă se ridică
la o sumă consistentă.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că întocmirea planurilor parcelare este
necesară.
Domnul viceprimar Varga Ervin prezintă consilierilor că este necesar să fie
întocmite planurile parcelare pe motivul că proprietarii de terenuri pe viitor nu o să
primească subveții pentru terenurile cultivate.
Domnul Katona Csaba Peter întreabă pe domnul primar dacă pentru Adorjan Zsolt a
fost achitată o sumă din această taxă care a fost colectată de la proprietarii de terenuri.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că nu a fost achitată nici o sumă pentru
Adorjan Zsolt.
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că la compartimentul de fond funciar nu
avem un angajat. Este necesar să fie un angajat al Primăriei pentru că sunt foarte multe
probleme de foind funciar care trebuiesc rezolvate.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea executării
prin prestări servicii de către un specialist în măsurători topografice și cadastru agricol,
executarea planurilor parcelare pe teritoriul comunei Vărgata și stabilirea unei taxe
speciale pentru aceste servicii.
3 consilieri locali votează ,, pentru”. Se abține domnul consilier local Molnar
Endre .Votează împotriva domnii consilieri locali Ambrus Jeno, Katona Csaba-Peter,
Marton Zoltan .
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că această hotărâre nu se adoptă pe motivul
că nu a obținut cvorumul necesar de voturi pentru.
Președintele ședinței trece la dezbaterea celei de-al unusprezecelea punct din
ordinea de zi : Informarea consiliului local asupra activității desfășurate de Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Informarea consiliului local asupra
activității desfășurate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST
MUREŞ”
Se trece la discuții :
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că au fost comunicate domnilor consilieri
locali hotărârile adoptate de S.C. Compania Aquaserv S.A. si hotărârile care urmează să
fie adoptate de ADI AQUA INVEST MURES
Președintele ședinței trece la dezbaterea celei de-al douăsprezecelea punct din
ordinea de zi : Informarea consiliului local asupra adreselor nr. 172 /2015 și 603/2015
comunicate de S.C.A. Predoi și asociații - reprezentantul firmei SC Electrica Serv
Construcții civile și edilitare SRL – societate în insolvență.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Informarea consiliului local asupra
adreselor nr. 172 /2015 și 603/2015 comunicate de S.C.A. Predoi și asociații reprezentantul firmei SC Electrica Serv Construcții civile și edilitare SRL – societate în
insolvență.
Se trece la discuții
Domnul consilier Molnar Endre roagă pe domnul primar să dea explicații de ce SC
Electrica Serv SRL nu a început lucrarea de modernizare a scolilor?
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că firma SC Electrica Serv SRL după ce a
încheiat contractul de lucrări cu Primăria Vărgata a intrat în insolvență.
Domnul consilier Molnar Endre întreabă dacă suntem în proces cu această firmă și
care este motivul?

Doamna secretar Marinescu Ilona arată că, domnilor consilieri locali le-au fost
comunicate adresele respectiv adresa nr. 928 din 19 03.2015 prin care SC Electrica
SERV SRL prin avocat depune o plângere prealabilă unde solicită revocarea actului
administrativ, adresa nr. 627/11.02.2015, prin care a fost adus la cunoștință denunțarea
unilaterală a contractului de lucrări nr 2147/726/25.06.2014 și adresa nr. 2.535 din
03.07.2015 prin care arată că a formulat cererea de chemare în judecată în contradictoriu
cu Comuna Vărgata prin primar și a comunicat intenția de a întroduce în cauză
funcționarii vinovații și a solicitat comunicarea datelor personale ale primarului,
viceprimarului și consilierilor locali.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că are informația de la domnul avocat Santha
Tiberiu că procesul nu a început și va începe numai când o să fie comunicată citația de
la instanță.
Președintele ședinței trece la dezbaterea celei de-al treisprezecelea punct din
ordinea de zi : Informarea consiliului local privind realizarea predării imobilului situat la
adresa comuna Vărgata, Mitrești nr. 57, județul Mureș.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Informarea consiliului local privind
realizarea predării imobilului situat la adresa comuna Vărgata, Mitrești nr. 57, județul
Mureș.
Se trece la discuții
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că imobilul a fost predat Parohiei Unitariene
Mitresti pe baza procesului verbal de predare primire.
Președintele ședinței trece la dezbaterea celei de-al patrusprezecelea punct din
ordinea de zi : Cererea nr. 2.534 din data de 03 iulie 2015 a domnilor consilieri locali
Katona Csaba-Peter, Ambrus Jeno si Marton Zoltan
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Cererea nr. 2.534 din data de 03 iulie
2015 a domnilor consilieri locali Katona Csaba-Peter, Ambrus Jeno si Marton Zoltan
Se trece la discuții
Domnul primar ec. Balogh Istvan dă explicații consilierilor locali la problemele care
au fost ridicate în cererea depusă de domnii consilieri locali. Arată că proiectul de
modernizare a școlilor care a fost depus pentru încheierea contractului de finanțare
trebuia completat cu extrasul CF al imobilulului și pe acest motiv trebuia să fie făcută
intabularea acestuia.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că domnul primar știa că, clădirea școlii
primare din Mitrești este revendicată de Parohia Unitariană Mitrești și că pe baza
Deciziei a fost retrocedată și totuși a făcut intabularea.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că domnia sa nu a știut că această clădire a
fost retrocedată Parohiei Unitariene Mitrești. Decizia de retrocedare a fost preluată de
doamna Nagy Elisabeta funcționara care nu a prezentat acest document domniei sale.
Domnul consilier Ambrus Jeno afirmă că prea mult s-a tras de timp să fie restituit
imobilulul pentru Parohia Unitariană Mitrești.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că Parohiei Unitariene Mitrești a fost
retrocedat imobilul pe nedrept – clădirea școlii a fost construită de Sfatul Popular
Vărgata.
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că imobilul Parohiei Unitariene Mitreștia fost
preluat prin naționalizare iar comisia internă care a funcționat în cadrul Primăriei
comunei Vărgata pe baza actelor care au fost prezentate a propus retrocedarea imobilului
în natură.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că în mod corect s-a făcut predarea clădirii și
acum Parohia Unitariană Mitrești este proprietarul imobilului

Domnul consilier Molnar Endre nu înțelege de ce un act oficial care s-a înregistrat
în Registrul de intrare ieșire a Primăriei nu este prezentat primarului comunei
Vărgata?.
Domnul consilier Ambrus Jeno întreabă pe domnul primar ce zvonuri se aud din
satul Mitrești și dacă este în pericol funcționarea școlii din satul Mitrești?.
Doamna consilier Balogh Blanka-Elisabeta prezintă situația claselor care vor
funcționa în anul școlar 2015-2016 în comuna Vărgata. Prezintă motivele care stau la
baza modificărilor ce trebuiesc făcute în sistemul claselor care vor funcționa.
Domnul consilier Marton Zoltan întreabă cât a costat și din ce fonduri a fost achitată
contravaloarea experetizei tehnice făcute pentru iumobilul Parohiei Unitariene din
Mitrești?
Domnul Primar ec. Balogh Istvan arată că a fost achitată suma de 2.000 lei.
Predarea clădirii s-a amânat din luna decembrie 2014 până în luna iulie 2015, pe motivul
că domnia sa și a dat seama că nu poate să fie predat imobilul fără să fie întocmit un
raport de expertiză. Parohia Unitariană Mitrești nu a acceptat ca în procesul verbal să
fie trecut conținutul raportului de expertiză. În legătură cu contractul încheiat cu un
avocat trebuie să știe consilierii locali că primarul are acest drept de a încheia un contract
cu un avocat și am apelat la domnul avocat Santha Tiberiu.
Domnul consilier Laszlo laszlo arată că în fiecare început de an domnul primar
afirmă că are un contract încheiat cu domnul avocat Santha Tiberiu.
Domnul consilier Ambrus Jeno întreabă de ce nu a fost adusă la cunostința
consilierilor intenția de a întocmi un raport de expertiză pentru clădirea școlii din
localitatea Mitrești?.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că evaluarea clădirii este necesară pentru
stabilirea valorii imobilului care trebuie să achite Parohia Unitariană Mitrești.
Președintele ședinței trece la dezbaterea celei de-al cincisprezecelea punct din
ordinea de zi : Proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 2.000 lei pentru
participarea copiilor în tabără teatrală ;
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
alocării sumei de 2.000 lei pentru participarea copiilor în tabără teatrală ;
Se trece la discuții
Nu sunt obiecții
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării
sumei de 2.000 lei pentru participarea copiilor în tabără teatrală ;
8 consilieri locali votează ,, pentru”.
Președintele ședinței trece la dezbaterea celei de-al șaseesprezecelea punct din
ordinea de zi : Proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 4.000 lei
pentru Asociatia Sportivă Millenium Vărgata.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
alocării sumei de 4.000 lei pentru Asociatia Sportivă Millenium Vărgata.
Se trece la discuții
Domnul consilier Katona Peter Csaba întreabă pe domnul primar care este motivul
pentru care jucătorii din comună trebuie să plece în altă parte ?
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că din păcate au fost câteva persoane care sau luat la bătaie ca Boti, Csongi și Balint și pe acest motiv mulți au plecat. Dar pe
moment este o organizare fericită deoarece a venit domnul Veress Ferencz care este o
persoană corectă iar sponzorizează echipa fără nici o pretenție și se comportă foarte
frumos.

Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării
sumei de 4.000 lei pentru Asociatia Sportivă Millenium Vărgata.
8 consilieri locali votează ,, pentru”.
Președintele ședinței trece la dezbaterea celei de-al șaptesprezecelea punct din
ordinea de zi : Proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în vederea
asigurării unui program prelungit pentru copii .
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind acordarea
unui sprijin financiar în vederea asigurării unui program prelungit pentru copii .
Se trece la discuții
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că suma se va majora de la 500 lei la 600 lei
lunar.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind acordarea unui
sprijin financiar în vederea asigurării unui program prelungit pentru copii .
8 consilieri locali votează ,, pentru”.
Președintele ședinței trece la dezbaterea celei de-al optsprezecelea punct din
ordinea de zi : Proiectul de hotărâre privind instrumentarea proiectului „Modernizare
drumurilor de exploataţii agricole în Comuna Vărgata” precum şi a altor măsuri necesare
implementării acestuia.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind
instrumentarea proiectului „Modernizare drumurilor de exploataţii agricole în Comuna
Vărgata” precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia.
Se trece la discuții
Nu sunt obiecții
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind instrumentarea
proiectului „Modernizare drumurilor de exploataţii agricole în Comuna Vărgata” precum
şi a altor măsuri necesare implementării acestuia.
8 consilieri locali votează ,, pentru”.
Președintele ședinței trece la dezbaterea celei de-al nouăsprezecelea punct din
ordinea de zi : Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare pentru
lucrările de intervenţii „Modernizare drumurilor de exploataţii agricole în Comuna
Vărgata”.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
documentaţiei de avizare pentru lucrările de intervenţii „Modernizare drumurilor de
exploataţii agricole în Comuna Vărgata”.
Se trece la discuții
Domnul consilier Molnar Endre întreabă care este valoarea investiției care urmează
să fie făcută ?
Domnul consilier Marton Zoltan întreabă dacă drumul spre parcela Berek spre fosta
clădire a fermei de legumicultură este cuprins în proiectul întocmit?
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea
documentaţiei de avizare pentru lucrările de intervenţii „Modernizare drumurilor de
exploataţii agricole în Comuna Vărgata”.
8 consilieri locali votează ,, pentru”.
Preşedinte de şedinţă.
Laszlo Laszlo
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