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ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi la data de 02 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. 29 din 26 februarie 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 : Marton Zoltan , Nagy Csaba, Balogh BlankaElizabeta, Laszlo Laszlo, Ambrus Jeno, Katona Csaba-Peter, Mihaly Alexandru, Kilyen
Csaba și viceprimarul comunei Varga Ervin. Lipsesc domnii consilieri locali Isztoika
Mihaly și Molnar Endre.
Pentru președenția ședinței a fost propus domnul consilier Katona Csaba-Peter.
Domnul consilier Marton Zoltan propune ca ședințele consiliului local să fie ținute la
orele 19,00 , datorită faptului că este o problemă pentru consilieri locali să ajungă la ședințele
consiliului local la orele 18,00.
Președintele ședinței salută persoanele prezente la ședința ordinară 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 februarie 2015.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREŞ
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a comunei Vărgata,
pentru anul şcolar 2015-2016
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei revolving pentru
proiectul 1 ,,Reabilitare Cămin cultural din satul Valea, comuna Vărgata, judeţul Mureş,, de
la data de 20.02.2015 pînă la 20.06. 2015
5. Diferite
Preşedintele şedinţei, domnul consilier Katona Csaba-Peter, 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.

2

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 februarie 2015.
Președintele ședinței întreabă dacă sunt obiecții asupra procesului verbal ?
Nu sunt obiecții.
Președintele ședinței supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare de lucru a
consiliului local din data de 09 februarie 2015.
8 consilieri locali sunt de acord cu procesul verbal și votează ,, pentru,,. Domnul
consilier Marton Zoltan nu votează pe motivul că la ședința consiliului local din data de 09
februarie 2015 nu a fost prezent.
Se trece la dezbaterea celui de-al doilea punct din ordinea de zi: Proiectul de hotărâre
privind
modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ECOLECT MUREŞ.
Domnul primar ec. Baloghg Istvan prezintă Proiectul de hotărâre
privind
modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
ECOLECT MUREŞ.
Se trece la discuții:
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că se vor asocia niște comune la această
asociație intercomunitară și este necesară adoptarea acestei hotărâri.
Doamna secretar jr.Marinescu Ilona prezintă expunerea de motive din care reiese că se
modifică unele articole din actul constitutiv și statutul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ECOLECT MUREŞ iar în anexă la proiectul de hotărâre sunt prezentate
articolele care urmează să fie modificate.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că, consilierii locali al comunei Vărgata nu
cunosc conținutul actului constitutiv și nici Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
ECOLECT MUREŞ iar din moment ce nu cunosc conținutul acestor acte nu pot vota
modificarea actelor.
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că prin hotărârea consiliului local nr. 21.
din 19 mai 2008 s-a aprobat participarea comunei Vărgata în calitate de membru fondator la
constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREŞ. Ulterior au
aderat mai multe comune și orașe la această asociație.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că actul constitutiv și Statutul cu modificările
se pot consulta în dosarul care se află la domnia sa.
Domnul consilier Marton Zoltan întreabă care va fi soarta S.C. Salubritate Valea
Nirajului SRL, societatea care prestează serviciul de salubritate pentru comuna Vărgata?
Domnul primar ec Balogh Istvan arată că această societate se va contopi cu această
asociație de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREŞ.
Domnul consilier Ambrus Jeno întreabă unde va fi centrul în care se desfășoară
activitatea?
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că centrul activității va fi în orașul Unghieni și
în localitatea Kakasd. Sunt discuții deoarece firma câștigătoare a fost o firmă din Italia și din
diferite motive urmează clarificarea anumitor situații.

3

Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea Actului
Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREŞ
7 consilieri locali votează ,,pentru,,. Se abțin domnii consilieri locali Mihaly
Alexandru și Ambrus Jeno.
Se trece la dezbaterea celui de-al treilea punct din ordinea de zi: Proiectul de hotărâre
privind aprobarea reţelei şcolare a comunei Vărgata, pentru anul şcolar 2015-2016.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
reţelei şcolare a comunei Vărgata, pentru anul şcolar 2015-2016.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Katona Csaba-Peter întreabă ce înseamnă această prescurtare PJ,
care este prezentat în ”avizul conform” eliberat de Inspectoratul Școlar Județean Mureș.
Doamna secretar jr. Marinescu Ilona arată că după părerea domniei sale această
prescurtare înseamnă personalitate juridică, dar pentru a obține un răspuns corect trebuie să
solicităm informații de la doamna directoare a școlii gimnaziale Vărgata.
Domnul primar ec. Balogh Istvan în timpul ședinței a luat legătura cu doamna
directoare a școlii gimnaziale Vărgata care a dat informații despre conținutul ”avizului
conform” obținut de la Inspectoratul Școlar Județean Mureș.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că, solicitarea obținerii unui aviz conform
de către doamna directoare a Școlii Gimnaziale Vărgata, pentru funcționarea sistemului de
învățământ pe teritoriul comunei Vărgata, trebuia să fie dicutată în consiliul de administrație
care funcționează în cadrul școlii gimnaziale Vărgata iar în acest consiliu de administrație
este un reprezentant din partea Primăriei comunei Vărgata. Deci propunerea făcută de
doamna directoare a școlii gimnaziale trebuia să fie cunoscută de conducerea Primăriei
Vărgata. Domnia sa întreabă pe domnul primar, dacă domnia sa lipsește de la ședința ținută
de consiliu de administrație din cadrul Școlii Gimnaziale Vărgata, cine este delegat la ședința
consiliului de administrație din partea Primăriei comunei Vărgata?
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că domnia sa a desemnat pe domnul Gligor
Robert-Laszlo , referent de specialitate din cadrul aparatului de specialitate a primarului ,
care are pregătire în domeniul de învățământ fiindcă a lucrat ca învățător și cunoaște
problemele ce se discută în ședințele consiliului de administrație a Școlii Gimnaziale
Vărgata.
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă dacă consiliul local al comunei Vărgata
nu aprobă acest proiect de hotărâre prezentat de domnul primar în ce măsură va influența
activitatea școlară?
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că această hotărâre se adoptă pentru fiecare an
școlar și nu înțelege de ce să se opună consiliul local Vărgata.
Domnul primarul ec. Balogh Istvan arată că școlile vor funcționa în aceleaș formă
cum au funcționat și până în prezent și numai la structura arondată sunt câteva modificări
minore. În realitate nu se modifică nimic .
Domnul consilier Kilyen Csaba întreabă ce înseamnă strada Viilor, stradă care nu
există în localitatea Vărgata. ”Avizul conform” al Inspetortaului Școlar Județean Mureș
menționează strada Viilor.
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Domnul consilier Mihaly Alexandru propune consilierilor ca, conducerea școlii să
prezinte consiliului local Vărgata , adresa nr.1593 din 25 noiembrie 2014, care a fost
înaintată de Școala Gimnazială Vărgata la Inspectoratul Școlar Județean Mureș, totodată să
fie o prezentare din care să fie cunoscut conținutul avizului conform obținut de la
Inspectoratul Școlar Mureș.
Doamna consilieră Balogh Blanka-Elizabeta arată că este o regulă generală stabilită de
Inspectoratul Școlar Județean Mureș și școlile care aparțin de acest Inspectorat trebuiesc să
se supună acestor reguli stabilite de acesta. Consiliul de administrație aprobă rețeaua școlară
în forma propusă de Inspectoratul Școlar Județean Mureș.
Domnul consilier Katona Csaba-Peter întreabă, dacă se desfințează grădinițele cu
program normal și aceste grădinițe sunt arondate la școlile primare din fiecare localitate, cum
influențează proiectul care a fost depus pentru extinderea și reabilitarea școlilor și
grădinițelor respective?
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că programul școlilor și grădinițelor rămâne
neschimbată și vor funcționa în acelaș mod ca până în prezent.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei
şcolare a comunei Vărgata, pentru anul şcolar 2015-2016.
7 consilieri locali votează ,,pentru,,. Domnul consilier Ambrus Jeno se abține și
domnul consilier Mihaly Alexandru votează împotriva.
Se trece la dezbaterea celui de-al patrulea punct din ordinea de zi : Proiectul de
hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei revolving pentru proiectul 1 ,,Reabilitare
Cămin cultural din satul Valea, comuna Vărgata, judeţul Mureş,, de la data de 20.02.2015
pînă la 20.06. 2015.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
prelungirii perioadei revolving pentru proiectul 1 ,,Reabilitare Cămin cultural din satul
Valea, comuna Vărgata, judeţul Mureş,, de la data de 20.02.2015 pînă la 20.06. 2015
Se trece la discuții:
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că trebuie prelungită perioada de revolving
datorită faptului că documentația care se predă la ADR Centru Alba Iulia pentru obținerea
fondurilor trebuie să fie completată cu niște referate care se fac la Inspectoratul Județean
pentru Situații de Urgență , precum și pentru materialul de izolare trebuie să fie depuse niște
certificate de calitate.
Domnul consilier Katona Peter-Csaba arată că această problemă întârzie obținerea
fondurilor ceea ce influențează rambursarea creditului și pe acest motiv înseamnă că trebuie
plătită dobândă în plus.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că lunar se achită în jur de 2000 de lei sumă
care este o sumă acceptabilă.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că pentru comuna Vărgata înseamnă o chletuială
în plus.
Domnul consilioer Marton Zoltan aduce la cunoștința primarului că a fost la o comună
din țară și a văzut că materialul ședinței este comunicat consilierilor în limba maghiară.
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Doamna secretar jr. Marinescu Ilona arată că actele normative în vigoare prevăd că în
unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o
pondere de peste 20% din numărul locuitorilor hotărârile cu caracter normativ se aduc la
cunoştinţă publică şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective, iar cele
cu caracter individual se comunică, la cerere, şi în limba maternă. Pentru acest scop se
asigură traducerea în limba minorității naționale . În toate cazurile documentele ședințelor
consiliului local se întocmesc în limba română , limba oficială a statului. Proiectele de
hotărâri ale consiliului local şi celelalte documente supuse dezbaterii şi aprobării acestuia
vor fi redactate, în toate cazurile, în limba română şi vor fi însoţite de traducerea în limba
maternă a minorităţii îndreptăţite. Aducerea la cunoştinţă publică, în limba maternă, a ordinii
de zi a şedinţei consiliului local se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, iar în dosarul
de şedinţă se vor ataşa actele doveditoare, inclusiv ordinea de zi în limba oficială şi în
versiunea tradusă în limba maternă.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii
perioadei revolving pentru proiectul 1 ,,Reabilitare Cămin cultural din satul Valea, comuna
Vărgata, judeţul Mureş,, de la data de 20.02.2015 pînă la 20.06. 2015
5 consilieri locali votează ,, pentru”. Domnii consilieri locali Mihaly Alexandru și
Marton Zoltan se abțin și domnii consilieri locali Ambrus Jeno și Nagy Csaba votează
împotriva.
Doamna secretar jr. Marinescu Ilona arată că pentru adoptarea acestei hotărâre este
necesară o majoritate absolută ceea ce înseamnă că este necesar ca din numărul consilierilor
în funcție ( 11 consilieri locali) să voteze ”pentru” cel puțin jumătate plus unu.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că, dacă nu s-a obținut voturi cu majoritate
absolută, urmează să fie convocat o altă ședință de consiliu local în care să fie dezbătut acest
proiect de hotărâre.
Se trece la dezbaterea celui de-al cincilea punct din ordinea de zi : Diferite
Doamna secretar prezintă cererea domnului Torok Carol cu domiciliul în comuna
Vărgata, satul Vărgata nr. 14, județul Mureș.
Domnul primar arată că această cerere a domnului Torok Karoly este în sarcina
comisiei locale de fond funciar.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că soțul doamnei Torok Lila a fost fratele lui
Torok Karoly. Este o neînțelegere veche între cele două familii.
Doamna secretar arată că domnul viceprimar Varga Ervin a fost la fața locului pentru
verificarea situației dar pe baza actelor prezentate de cele două părți am constatat că pe plan
local nu se poate rezolva neînțelegerile între cele două vecinități.
Doamna secretar jr.Marinescu Ilona arată că azi în data de 02 03.2015 domnul Kiss
Sandor –Lorand preot a Parohiei Unitariane Mitrești a depus o adresă prin care solicită
amânarea predării imobilului care a fost retrocedat de Comisia specială de retrocedare a
unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România prin Decizia nr. 1922 din 10
noiembrie 2008 privind retrocedarea imobilului compus din construcție și teren situate în
satul Mitrești , comuna Vărgata, județul Mureș înscris în cartea funciară nr. 681 a localității
Mitrești, județul Mureș nr. Top. 33. Preotul arată că Raportul de evaluare și de expertiză
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tehnică extrajudiciară care a fost întocmit de domnul ing Kocs Ludovic trebuie să fie
analizat. Domnia sa nu poate să fie de acord cu valorile la care au fost evaluate construcțiile.
Doamna secretar jr.Marinescu Ilona arată că părerea domniei sale este că Raportul de
evaluare și de expertiză trebuie să fie însușit de consiliul local.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că după părerea domnului avocat Santha
Tiberiu nu este necesar.Trebuie procedat numai la prezentarea raportului de evaluare și de
expertiză tehnică judiciară. Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că Decizia de retrocedare
prevede că Parohia Unitariană Mitrești trebuie să plătească consiliului local contravaloarea
adăugirilor ulterioare preluării abuzive.
Doamna secretar jr.Marinescu Ilona arată că Parohia Unitariană din Mitrești a depus
cererea de retrocedare conform O.U.G. nr. 94/2000 în termenul prevăzut de actul normativ.
Din partea Primăriei comunei Vărgata a fost numită o comisie de analiză a cererilor pentru
retrocedarea imobilelor preluate în mod abuziv . Această comisie compusă din domnul ec.
Balogh Istvan primarul comunei, doamna Nagy Ilona secretarul comunei, domnul Torok
Tiberiu viceprimarul comunei, Nagy Elisabeta referent de specialitate din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Vărgata și domnul Fabian Francisc din partea Camerei
Agricole Mureș comisia internă s-a întrunit în ședințe de lucru ori de câte ori a fost necesar
și a întocmit propuneri de soluționare a situației imobilelor. Pe baza propunerii comisiei s-a
întocmit Situația juridică și locativă a imobilului în cauză care a fost comunicată la Comisia
de retrocedare a unor immbile care au aparținut cultelor religioase din România. Au fost mai
multe ședințe de analiză în cursul anii 2005, 2006, 2007 și soluțiile au fost communicate la
Comisia menționată. Comisia Specială de Retrocedare a Imobilelor ori de câte ori a
solicitat lămuriri cu privire la imobilele solicitate, comisia internă s-a întrunit și a exprimat
punctul de vedere. Cu ocazia investigaților făcute de
Comisia de analiză în această
perioadă, nu s-a obținut nici o informație din care să reiasă că această clădire a fost construită
de Sfatul Popular Vărgata și nu de Parohia Unitariană Mitrești.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că din evaluarea clădirii reiese că valoarea
totală a clădirii este evaluată la suma de 225.853 lei din care școala 91.461 lei și grădinița
124.0052 lei.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că este o supraevaluare. Întreabă pe domnul
primar cine a întocmit această domcumentație de evaluare?
Domnul consilier Katona Peter Csaba arată că pentru repararea construcțiilor
existente fondurile au fost alocate de CCMM de Bourgogne din Franța. Pentru buna
desfășurare a lucrărilor a fost ales un comitet din partea locuitorilor satului Mitrești.
Comitetul Bourgogne care a alocat fondurile pentru modernizarea clădirii nu o să fie de
acord ca investiția făcută de ei să fie cuprinsă în inventarul comunei.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că suma la care este evaluată clădirea Școlii
primare din Vărgata este prea mare .
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că, comitetul din Bourgogne din Franța a alocat
fonduri pentru localitatea Mitrești și nu pentru Parohia Unitariană din Mitrești. Donația
făcută de Comieitul Bourgogne din Franța este pentru locuitorii satului Mitrești. Nu toți
locuitorii satului Mitrești aparțini de confesia unitariană.
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Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă ce o să fie dacă conducerea Parohiei nu o
să accepte suma la care este evaluată construcția.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că din discuția purtată cu domnul avocat
Santha Tiberiu a înțeles că poate să prezinte o documentație de evaluare și Parohia
Unitariană Mitrești.

Preşedinte de şedinţă.
Katona Csaba-Peter

Contrasemnează.
Secretar
Marinescu Ilona

