ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi la data de 23 martie 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. 42 din 17 martie 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.
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, Marton Zoltan, Katona
Csaba-Peter și viceprimarul comunei Varga Ervin. Lipsesc domnii consilieri locali
Isztoika Mihaly, Molnar Endre.
Doamna secretar jr.Marinescu Ilona arată că, domnul consilier Isztoica Mihaly a
fost ales ca președinte de ședință pentru trei luni în ședința consiliului local din data de 09
martie 2015.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că domnul Isztoica Mihaly, pe motive de
sănătate, lipsește de la ședința de astăzi.
Doamna secretar jr. Marinescu Ilona arată că trebuie ales un alt președinte de
ședință. 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 președentele de ședință să fie domnul
consilier Katona Csaba-Peter.
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 09 martie 2015.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor la nivelul comunei Vărgata, judeţul Mureș
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea destinaţiei masei lemnoase
atribuită ca şi cota de tăiere şi aprobarea preţurilor cu care se valorifică masa lemnoasă
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unor taxe speciale
percepute prin Serviciul Fond Funciar şi Registrul Agricol pe anul 2015
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2014
6. Proiect de hotaărâre privind însușirea Referatului de necesitate privind
suplimentarea lucrărilor la investiția “Reţea de canalizare menajeră şi staţie de
epurare pentru localităţile Mitreşti, Vărgata şi Valea, comuna Vărgata, judeţul
Mureş”
7. Prezentarea adresei nr. 1223/SIII din 06 februarie 2015 a Instituției Prefectului
Județului Mureș

8. Prezentarea adresei nr. 385.814 din 20 februarie 2015 a Inspectoratului de Poliție
Județean Mureș - Secția Rurală Miercurea-Nirajului
9. 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 09 martie 2015.
Președintele ședinței întreabă dacă sunt obiecții asupra procesului verbal din data
de 09 martie 2015 ?
Obiecții nu sunt .
Președintele ședinței supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare de lucru a
consiliului local din data de 09 martie 2015.
7 consilieri locali sunt de acord cu procesul verbal și votează ,, pentru,,. Domnii
consilieri locali Marton Zoltan și Katona Csaba-Peter se abțin pe motivul că nu au fost
prezenți la ședința consiliului local din data de 09 martie 2015.
Se trece la dezbaterea celui de-al doilea punct din ordinea de zi :
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor la nivelul comunei Vărgata, judeţul Mureș
Domnul viceprimar Varga Ervin prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Vărgata, judeţul Mureș
Se trece la discuții:
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că în proiectul de hotărâre este
prezentată aprobarea Planului pe baza anexei nr. 1.
Anexa nr. 1 menționată în proiectul de hotărâre nu a fost comunicată domniei sale,
nu cunoaște conținutul acesteia .
Domnul viceprimar Varga Ervin prezintă detailat conținutul Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor la nivelul comunei Vărgata, judeţul Mureș.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că numărul locuitorilor comunei Vărgata s-a
modificat față de anul 2010.
Președintele ședinței supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Vărgata, judeţul Mureș.
8 consilieri locali votează ,, pentru”. Domnul consilier local Mihaly Alexandru se
abține.
Se trece la dezbaterea celui de-al treilea punct din ordinea de zi :
Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea destinaţiei masei lemnoase atribuită ca şi
cota de tăiere şi aprobarea preţurilor cu care se valorifică masa lemnoasă.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea destinaţiei
masei lemnoase atribuită ca şi cota de tăiere şi aprobarea
preţurilor cu care se valorifică masa lemnoasă.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că valorificarea masei lemnoase trebuie să fie
făcută de Primăria comunei Vărgata.
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă unde se află pădurea din care este
aprobată exploatarea masei lemnoase?
Domnul primar ec. Balogh Istvan explică locul unde se află pădurea .

Domnul consilier Kilyen Csaba se interesează ca anul trecut cum a fost valorificat
lemnul care a fost aprobat pentru exploatare?
Domnul prima rec. Balogh Istvan prezintă modul în care a fost valorificat lemnul
care a fost exploatat în anul 2014.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că în bugetul de venituri și cheltuieli este
prevăzut un venit total în sumă de 15.128 lei suma care trebuie să fie prețul de pornire la
licitație organizată de Direcția Silvică Mureș.
Președintele ședinței supune la vot proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea
destinaţiei masei lemnoase atribuită ca şi cota de tăiere şi aprobarea preţurilor cu care
se valorifică masa lemnoasă.
7 consilieri locali votează ,, pentru”. Domnii consilieri locali Mihaly Alexandru și
Ambrus Jeno se abțin.
Se trece la dezbaterea celui de-al patrulea punct din ordinea de zi : proiectul de
hotărâre privind aprobarea cuantumului unor taxe speciale percepute prin Serviciul Fond
Funciar şi Registrul Agricol pe anul 2015.
Doamna secretar jr. Marinescu Ilona prezintă Proiectul de hotărâre privind
aprobarea cuantumului unor taxe speciale percepute prin Serviciul Fond Funciar şi
Registrul Agricol pe anul 2015.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că din expunerea de motive și din
proiectul de hotărâre comunicat consilierilor nu reiese clar motivul pentru care trebuiesc
achitate sumele propuse.
Doamna secretar jr. Marinescu Ilona arată că au fost cumpărate formulare tipizate
conform reglementărilor legale ( atestatul producător și carnete de comercializare a
produselor din sectorul agricol) și doamna Dobandi Ida consilier cu atribuții de
contabilitate a achitat din bugetul local contravaloarea formularelor. Legea nr. 145/2014
prevede că, costurile generate de tipăprirea documentelor, se recuperează din sumele
achitate de solicitanți pentru eliberarea acestora, sume stabilite prin hotărâri ale
consiliilor locale la propunerea autorității executive. Arată că formularele sunt
achiziționate iar contravaloarea formularelor a fost achitată. Doamna contabila a calculat
prețul unitar al formularelor și în baza acestor calcule în proiectul de hotărâre prezentat
domnilor consilieri locali, a fost stabilită taxa locală pentru eliberarea documentelor.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că domnia sa nu este de acord să fie achitată
suma propusă în proiectul de hotărâre . Propune ca pentru fiecare formular eliberat
persoana care solicită să plătescă suma de 10 lei.
Domnul consilier Katona Csaba-Peter este de acord să fie plătit 10 lei . Cei care
folosesc zilnic carnetul de comercializare trebuie să cumpere foarte multe formulare.
Domnul consilier Mihaly Alexandru se interesează dacă au fost cumpărate de la o
firmă anume sau de la Consiliul Județean Mureș?
Doamna secretar jr. Marinescu Ilona arată că formularele au fost tipărite de către
Imprimeria Naţională, la solicitarea consiliilor judeţene. La Consiliul Județean Mureș s-a
comunicat necesarul de formulare pentru fiecare primărie. Formularele au fost ridicate
de la Consiliul Județean Mureș iar contravaloarea acestora a fost achitată la această
instituție.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că prețul de cumpărare a formularelor trebuie
să fie recuperat de la producătorii agricoli care solicită aceste formulare. Producătorii
agricoli care doresc să facă comerț trebuie să solicite de la primarul comunei eliberarea
atestatului de producător și carnetul de comercializare a produselor agricole.

Președintele ședinței supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
cuantumului unor taxe speciale percepute prin Serviciul Fond Funciar şi Registrul
Agricol pe anul 2015.
6 consilieri locali votează ,, pentru”. Domnii consilieri locali Mihaly Alexandru,
Katona Csaba-Peter și Ambrus Jeno se abțin.
Se trece la dezbaterea celui de-al cincilea punct din ordinea de zi : proiectul de
hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2014
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
contului de execuție pe anul 2014.
Se trece la discuții :
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că în fiecare trimestru și pentru fiecare an
calendaristic trebuie aprobat contul de execuție a bugetului local al comunei Vărgata.
Președintele ședinței supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de
execuție pe anul 2014.
7 consilieri locali votează ,, pentru”. Domnii consilieri locali Mihaly Alexandru
și Ambrus Jeno se abțin.
Se trece la dezbaterea celui de-al șaselea punct din ordinea de zi : proiectul de
hotărâre privind însușirea Referatului de necesitate privind suplimentarea lucrărilor la
investiția “Reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare pentru localităţile
Mitreşti, Vărgata şi Valea, comuna Vărgata, judeţul Mureş”
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă proiectul de hotărâre privind însușirea
Referatului de necesitate privind suplimentarea lucrărilor la investiția “Reţea de
canalizare menajeră şi staţie de epurare pentru localităţile Mitreşti, Vărgata şi
Valea, comuna Vărgata, judeţul Mureş”
Se trece la discuții:
Domnul consilier Marton Zoltan întreabă care este motivul pentru care se propune
modificarea proiectului?
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că este necesară execuția de lucrări
suplimentare la investiția de canalizare pentru că sunt lucrări care nu au fost cuprinse în
faza inițială a proiectului respectiv: cămine de capăt la rețea secundară, racord stații de
pompare, racord stații de epurare, video-inspecție rețea de canalizare.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că domnii consilieri nu cunosc
conținutul proiectul inițial și nu pot să decidă dacă sunt necesare lucrări suplimentare?
Întreabă dacă lucrarea care a fost executată până în prezent a fost recepționată și
contractul de execuție la ce data se va expira?
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că până la 31 decembrie 2015 decurge
termenul de finalizare a lucrărilor.
Domnul consilier Marton Zoltan solicită prezentare succintă despre cele expuse de
domnul primar.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă necesitatea executării acestor lucrări
suplimentare prezentată în referatul care a fost comunicat domnilor consilieri locali.
Domnul consilier Katona Csaba-Peter arată că societatea care execută lucrarea de
canalizare a executat până în prezent o lucrare de proastă calitate.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că lucrarea este de calitate proastă și trebuie
responsabilizată societatea care execută lucrarea .
Domnul consilier Katona Csaba-Peter arată că din păcate s-au furat materiale și
persoanele care au fost atenționate au răspuns obraznic.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că trebuie solicitate informații de la
dirigintele de șantier care răspunde pentru calitatea lucrărilor executate.

Președintele ședinței supune la vot proiectul de hotărâre privind însușirea
Referatului de necesitate privind suplimentarea lucrărilor la investiția “Reţea de
canalizare menajeră şi staţie de epurare pentru localităţile Mitreşti, Vărgata şi
Valea, comuna Vărgata, judeţul Mureş”
7 consilieri locali votează ,, pentru”. Domnii consilieri locali Mihaly Alexandru și
Ambrus Jeno se abțin.
Doamna secretar jr. Marinescu Ilona arată că părerea domniei sale este că pentru
adoptarea acestei hotărâri este necesar votul a două treimi din numărul total al
consilierilor locali în funcţie pe motivul că se modifică patrimoniul comunei Vărgata.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că de fapt se modifică documentația
investiției cu suplimentarea lucrărilor așa că părerea domniei sale că această hotărâre este
legală.
Se trece la dezbaterea celui de-al șaptelea punct din ordinea de zi : Prezentarea
adresei nr. 1223/SIII din 06 februarie 2015 a Instituției Prefectului Județului Mureș.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că pe teritoriul comunei Vărgata nu sunt
suprafețe de terenuri care se pot considera suprafețe melifere.
Se trece la dezbaterea celui de-al optelea punct din ordinea de zi :
Prezentarea adresei nr. 385.814 din 20 februarie 2015 a Inspectoratului
de Poliție Județean Mureș - Secția Rurală Miercurea-Nirajului.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că pe teritoriul comunei Vărgata nu sunt
drumuri care se pot considera ,, Drum închis circulației publice”.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că în această adresă se fac referiri
la faptul că au fost accidente rutiere și pentru acest motiv solicită luarea unor măsuri.
Se trece la dezbaterea celui de-al nouălea punct din ordinea de zi :
Diferite
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Acordul de parteneriat care se încheie
pe o perioadă nedeterminată cu Asociația Microregiuena Valea Nirajului-Nyaradmente,
în vederea asigurării cadrului necesar pentru funcționarea și dezvoltarea Serviciului
Mobil de Urgență și Descarcerare al județului Mureș și Epa Miercurea Nirajului.
Cotizația anuală este cuprinsă în bugetul local al comunei Vărgata. Cotizația lunară
începând cu data de 15 martie 2015 va fi 3.593 lei suma cu care va fi modificat bugetul
local al comunei Vărgata.
Preşedinte de şedinţă.
Katona Csaba-Peter

Contrasemnează.
Secretar
Marinescu Ilona

