ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi la data de 15 aprilie 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. 60 din 08 aprilie 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 jr. Marinescu
Ilona secretarul comunei Vărgata.
La ședința consiliului local este prezent domnul primar ec. Balogh Istvan. Domnul
Kovacs Carol locatar al comunei Vărgata participă la ședința consiliului local.
Se face apelul nominal al consilierilor, rezultând că la lucrările şedinţei ordinare de
lucru sunt prezenţi domnii consilieri locali: Nagy Csaba, Balogh Blanka-Elizabeta,
Laszlo Laszlo, Ambrus Jeno, Mihaly Alexandru, Kilyen Csaba, Molnar Endre, Marton
Zoltan, Katona Csaba-Peter și viceprimarul comunei Varga Ervin. Lipsește domnul
consilier local Isztoika Mihaly.
Doamna secretar jr.Marinescu Ilona arată că, domnul consilier Katona Csaba-Peter
a fost ales ca președinte de ședință pentru trei luni în data de 09 februarie 2015 și această
perioadă nu a expirat.
Domnul consilier Laszlo Laszlo propune ca președintele de ședință să fie domnul
consilier Katona Csaba-Peter. Președintele ședinței este domnul consilier Katona CsabaPeter.
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 şedinţa ordinară
de lucru a consiliului local Vărgata din data de 23 martie 2015.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Vărgata pe anul
2015
3. Adresa nr. 989 din 25 martie 2015 a domnului Mate-Tornea Andrei din localitatea
Tg Mureș, B-dul 1848 nr. 21/31
4. Diferite
Preşedintele şedinţei, supune spre aprobare consiliului local ordinea de zi
prezentată pe baza convocatorului primarului.
Toţi consilierii locali prezenţi la ședința consiliului local sunt de acord cu ordinea
de zi prezentată 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 23 martie 2015.
Președintele ședinței întreabă dacă sunt obiecții asupra procesului verbal din data
de 23 martie 2015 ?

Domnul consilier Mihaly Alexandru arată consilierilor că domnia sa nu a reușit să
citească procesul verbal încheiat în ședința consiliului local din data de 23 martie 2015 și
din acest motiv el nu participă la votarea acestuia.
Alte obiecții nu sunt .
Președintele ședinței supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare de lucru a
consiliului local din data de 23 martie 2015.
8 consilieri locali sunt de acord cu procesul verbal și votează ,, pentru,,. Domnul
consilier local Molnar Endre nu votează pe motivul că domnia sa nu a fost prezent la
ședința consiliului local din data de 23 martie 2015.
Se trece la dezbaterea celui de-al doilea punct din ordinea de zi : Proiectul de
hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Vargata pe anul 2015
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului local al comunei Vargata pe anul 2015. Domnul primar arată că
este necesară rectificarea bugetului local pentru achiziționarea scaunelor , a cupei frontale
la tarctor. În acest fel nu trebuie să împrumutăm bani de la bancă.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că suma de 10.000 lei care este prevăzută în
bugetul indicativ, pentru acordarea consultanței pare o sumă foarte mare.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că în suma de 10.000 lei sunt prevăzute și
cheltuielile pentru întocmirea proiectului. Această sumă pentru consultanță este prevăzută
în proiect, suma care va fi finanțată de UE prin Programul Național de Dezvoltare Rurală.
Domnul consilier Katona Csaba Peter întreabă dacă din scaunele achiziționate vor
fi repartizate scaune și pentru căminul cultural din satul Mitrești? Întreabă dacă tractorul
care se află în dotarea comunei Vărgata va fi folosit în interesul comunității? Arată că
drumurile vicinale și șanțurile sunt degradate și sunt necesare măsuri de reparații.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că este logic că scaunele vor fi repartizate
la cămine culturale vor fi folosite de locuitorii comunei Vărgata.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că sunt necesare câteva scaune și la casa
mortuală din satul Vărgata.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că întradevăr șanțurile sunt distruse și
trebuie luate măsuri de curățirea lor.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că anii trecuți au fost cheltuiți foarte
mulți bani pentru repararea drumurilor comunale dar nu au fost efectuate lucrări de
calitate.
Domnul consilier Marton Zoltan întreabă dacă la acest proiect este și o contribuție
financiară proprie a comunei Vărgata?
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că proiectul ”Achiziție utilaje/echipamente
pentru comuna Vărgata, Dotarea Căminului cultural Valea, comuna Vărgata ” este
finanțat de UE prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Valoarea totală fiind
100.284 lei din care valoare eligibilă 70.484 lei și suma de 29.800 lei.
Președintele ședinței supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului local al comunei Vargata pe anul 2015
8 consilieri locali votează ,, pentru”. Domnul consilier local Ambrus Jeno se
abține și domnul consilier Mihaly Alexandru este împotrivă.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că nu este vorba numai de situația
scaunelor ci este vorba despre rectificarea bugetului local al comunei Vărgata cea ce
înseamnă că se modifică capitole de cheltuieli.
Se trece la dezbaterea celui de-al treilea punct din ordinea de zi :

Domnul președinte de ședință roagă ca să fie prezentată situatia din adresa nr. 989
din 25 martie 2015 a domnului Mate-Tornea Andrei din localitatea Tg Mureș, B-dul 1848
nr. 21/31.
Doamna secretar jr. Marinescu Ilona arată că domnul Szasz Sandor cu domiciliul
în satul Valea nr. 171 comuna Vărgata, județul Mureș a depus la Primăria cpmunei
Vărgata o cerere prin care a solicitat eliberarea unui certificat de urbanism pentru
Construirea Fabricii de procesare a cărnii în localitatea Vadu strada Belso nr. 1 comuna
Vărgata, județul Mureș.
Pentru eliberarea certificatului de urbansim comuna Vărgata a solicitat avizul
structurii de specialitate din cadrul Consliului Județean Mureș asupra proiectului de
certificat urbanism pentru ,, Construirea Fabricii de procesare a cărnii în localitatea Vadu
strada Belso nr. 1 comuna Vărgata, județul Mureș,,.
Pe baza avizului favorabil s-a eliberat pentru numitul Szasz Sandor certificatul de
urbanism. Pe baza certificatului de urbanism domnul Szasz Sandor trebuie să obțină
avizele solicitate prin certificatul de urbanism.
Documentația care a fost depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Mureș are
un termen stabilit de lege pentru studierea acesteia de cei interesați.
Domnul Mate-Tornea Andrei a depus sesizare la Agenția pentru Protecția
Mediului Mureș și spre știință la SC Enertri SRL Vale nr. 171 , comuna Vărgata, județul
Mureș și la Primăria comunei Vărgata.
A fost adusă la cunoștința consilierilor această sesizare a domnului Mate.
Domnul consilier Ambrus Jeno întreabă dacă va fi construită o fabrică de
prelucrare a cărnii sau va fi și abator ?
Domnul viceprimar Varga Ervin arată că din denumirea proiectului reiese că este
vorba de construirea unei fabrici de procesare a cărnii.
Președintele ședinței trece la dezbaterea celei de-al patrulea punct din ordinea de
zi : Diferite
Domnul Kovacs Carol roagă pe domnii consilieri locali, pe domnul primar și
viceprimar să fie atenți ce se întâmplă pe teritoriul comunei Vărgata și arată următoarele :
La limita terenurilor comunei Vărgata (Mitreși ) și a terenurilor comunei învecinate
Ernei( satul Călușer) s-a executat un drum de pământ pe care circulă tractoare cu remorci
ce transportă lemne din pădurea cetățenilor comunei Vărgata. Zilnic se fac 4-5
transpoarte cu lemne.
Totodată arată că drumurile vicinale sunt degradate și trebuiesc reparate cât mai
urgent.
Arată că din râul Niraj se transportă balast în alte localități. Ar trebui să folosim
balastul pentru repararea drumurilor din comuna Vărgata.
Domnul consilier Katona Csaba-Peter arată că mistreții distrug terenurile care sunt
cultivate. Trebuiesc luate măsuri în acest sens.
Domnul consilier Mihaly Alexandruarată că că pe teritoriul comunei este o
problemă generală deoarece toate drumurile sunt degradate și nu se poate circula normal .
Trebuiesc reparate cât mai urgent.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că în localitatea Mitrești instalația de iluminat
public funcționează la circa 70 % din capacitate.
Preşedinte de şedinţă.
Katona Csaba-Peter

Contrasemnează.
Secretar
Marinescu Ilona

