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ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi la data de 09 februarie 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. 25 din 04 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 şedinţei ordinare este întocmit de doamna Marinescu Ilona
secretarul comunei Vărgata.
Se face apelul nominal al consilierilor, rezultând că la lucrările şedinţei ordinare de
lucru sunt prezenţi domnii consilieri : Nagy Csaba, Balogh Blanka-Elizabeta, Laszlo Laszlo,
Ambrus Jeno, Isztoika Mihaly, Katona Csaba-Peter, Mihaly Alexandru, Molnar Endre
Kilyen Csaba și viceprimarul comunei Varga Ervin. Lipsește domnul consilier local Marton
Zoltan.
Pentru președenția ședinței este propus domnul consilier Katona Csaba-Peter.
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 20 ianuarie 2015.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.
9/2001, privind însuşirea inventarului domeniului public al comunei Vărgata, cu modificările
şi completările ulterioare
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2015
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare între
Primăria comunei Vărgata și Școala Gimnazială Vărgata cu sediul în localitatea Vărgata, str.
Principală, nr. 117, județul Mureș
5. Adresa nr. 54 din 03 februarie 2015 a Spitalului Sovata-Niraj
6. 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.
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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 20 ianuarie 2015.
Președintele ședinței întreabă dacă sunt obiecții asupra procesului verbal ?
Domnul consilier Mihaly Alexandru cere explicații pentru următoarele: pentru data de
02 februarie 2015 a fost convocată o ședință ordinară de lucru, ședință la care au participat 9
consilieri locali iar ședința consiliului local a fost amânată pentru data de 04 februarie 2015.
Și la această ședință au participat tot 9 consilieri locali, ședința fiind legală, cum se
procedează cu acordarea indemnizației de ședință?
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că datorită faptului că 2 consilieri locali nu
votează adoptarea hotărârii , iar pentru validarea hotărârii privind modificarea Anexei la
Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2001, privind însuşirea inventarului domeniului public al
comunei Vărgata, cu modificările şi completările ulterioare sunt necesare 2/3 din voturi ,,
pentru,,( adică 8 consilieri să voteze,, pentru,,). Pe acest motiv a fost convocată a 3-a
ședință în data de 09 februarie 2015.
Doamna secretar jr. Marinescu Ilona arată că Legea nr. 215/2001 prevede că hotărârile
privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali
în funcţie. Pentru aprobarea hotărârii privind modificarea Anexei la Hotărâre Consiliului
Local nr. 9/2001, privind însuşirea inventarului domeniului public al comunei Vărgata, cu
modificările şi completările ulterioare, sunt necesare cel puțin 8 voturi ,,pentru,,.
Președintele ședinței supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare de lucru a
consiliului local din data de 20 ianuarie 2015.
9 consilieri locali sunt de acord cu procesul verbal și votează ,, pentru,,. Domnul
consilier Katona Csaba-Peter nu votează pe motivul că la ședința consiliului local din data
de 20 ianuarie 2015 nu a fost prezent.
Se trece la dezbaterea celui de-al doilea punct din ordinea de zi: Proiectul de hotărâre
privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2001, privind însuşirea
inventarului domeniului public al comunei Vărgata, cu modificările şi completările ulterioare
Domnul primar ec. Baloghg Istvan prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea
Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2001, privind însuşirea inventarului domeniului
public al comunei Vărgata, cu modificările şi completările ulterioare
Se trece la discuții:
Domnul primar arată că în luna decembrie 2014 a fost făcută recepția finală a
lucrărilor de reabilitare a Căminului Cultural din localitatea Valea, comuna Vărgata, județul
Mureș.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că trebuie să depună documentația la ADR
Centru Alba Iulia pentru a obține ultima tranșă de bani stablită în proiect. Este necesar să
obținem bani de la ADR Centru Alba Iulia să putem achita împrumutul care a fost ridcat de
la CEC Banck.
Doamna secretar jr. Marinescu Ilona arată a fost adoptată hotărârea nr. 8 din 20
ianuarie 2014, hotărârea care a fost notificată de prefectul județului Mureș. A solicitat
reanalizarea hotărârii consiliului local nr. 8 din 20.01.2015 în sensul completării acesteia.
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Motivul este că din cuprinsul hotărârii nu reiese faptul că se modifică poziția 70 din Anexa
aprobată prin Hotărârea consiliului local Vărgata nr. 9/ 2001, precum și că se modifică
rubrica privind situația juridică a imobilului alături de rubricile privind valoarea de inventar
și elementele de identificare ale acestuia.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la
Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2001, privind însuşirea inventarului domeniului public al
comunei Vărgata, cu modificările şi completările ulterioare.
8 consilieri locali votează ,,pentru,,. Se abține domnul consilier Mihaly Alexandru și
votează împotriva domnul consilier Ambrus Jeno.
Doamna secretar jr. Marinescu Ilona arată că hotărârile privind patrimoniul se adoptă
cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie. Cvorumul este
îndeplinit.
Se trece la dezbaterea celui de-al treilea punct din ordinea de zi: Proiectul de hotărâre
privind aprobarea bugetului local al comunei Vărgata pe anul 2015.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
bugetului local al comunei Vărgata pe anul 2015. Prezintă sumele care sunt cuprinse în
capitolele de cheltuieli cu școala . Arată necesitatea asigurării de fonduri pentru executarea
unor reparații la instalația de iluminat la sala de sport din școala Vărgata, trebuie alocată
suma de 16.000 lei la PSI precum și la canalizare. Totodată pentru organizarea concursul de
tenis de câmp trebuie alocată o sumă.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Molnar Endre întreabă dacă domnișoara Isztoica Zsuzsa, care ocupă
funcția de mediator sanitar, are sarcini de serviciu stabilite?
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că în fișa postului sunt prevăzute sarcinile de
serviciu.
Domnul consilier Molnar Endre întreabă din ce se compune suma prevăzută la
capitolul ,,Locuințe servicii și dezvoltare publică,,?
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezină cheltuieleile care urmează să fie făcute și
sunt prevăzute la acest capitol.
Domnul consilier Mihaly Alexandru face obiecția că domnul consilier Molnar Endre
este membru în comisia de specialitate și a semnat raportul de avizare și trebuie să cunoască
detalierera cheltuielilor.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că pentru lucrărilor executate făcute la Sala de
sport Vărgata trebuie să fie o perioadă de garanție și executantul se poate trage la
răspundere în termenul de garanție.
Domnul primarul ec. Balogh Istvan arată că de la executarea lucrărilor a trecut mai
mult de 5 ani și garanția s-a expirat.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că trebuie dată atenție la calitatea lucrărilor care
se fac . Întreabă care este situația cu lucrarea de reabilitare a școlilor?
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă dacă, clădirea școlii din satul Mitrești a
fost predată la Parohia Unitariană din Mitrești?
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Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că pentru data de 19 decembrie 2014 a fost
stabilită predarea imobilului. Aceasta a fost amânată pe motivul că trebuie să fie făcută
evaluarea clădirii.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că imobilul compus din teren și anexe a
fost intabulat în anul 2013 și cu aceea ocazie trebuia să fie evaluat.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că intabularea nu se face valoric. În extrasul C.F.
nu apare valoarea imobilului.
Domnul consilier Katona Csaba-Peter arată că pe terenul situat la adresa Mitrești nr.
57, comuna Vărgata, județul Mureș, Parohia Unitariană din Mitrești a deținut trei clădiri.
Aceste clădiri au fost în prioprietatea Parohiei Unitariene din satul Mitrești și au fost
demolate.
Domnul consilier Katona Csaba-Peter arată că strada Temeto din satul Mitresti este
degradată în așa mod, că nu se mai poate circula cu mașini mici. Sunt foarte multe reclamații
din partea locuitorilor comunei și din partea persoanelor care vin din alte localități la
vizitarea mormântelor sau la înmormântări. De când au executat lucrările de canalizare
străzile sunt degradate și necesită reparații urgente.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că lucrările de canalizare și de întroducerea
apei țin cel puțin încă doi ani, perioada în care străzile comunei o să fie în această stare
degradată. Arată că după anul 2017 , domnia sa se pregătește să depună un proiect pentru
modernizarea străzilor comunei Vărgata, dar pentru aceasta comuna are nevoie ca străzile să
fie intabulate.
Domnul consilier Nagy Csaba arată că lucrarea de canalizare trebuie finalizată. Sunt
unele locuri unde au fost scoase capacele căminelor.
Președintele ședinței supune la vot proiectul de hotărâre cu privire aprobarea
bugetului local al comunei Vărgata pe anul 2015.
9 consilieri locali votează ,,pentru,,. Domnii consilieri Ambrus Jeno și Mihaly
Alexandru se abțin de la vot.
Se trece la dezbaterea celui de-al patrulea punct din ordinea de zi : Proiectul de
hotărâre privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare între Primăria comunei
Vărgata și Școala Gimnazială Vărgata cu sediul în localitatea Vărgata, str. Principală, nr.
117, județul Mureș
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
incheierii unui protocol de colaborare între Primăria comunei Vărgata și Școala Gimnazială
Vărgata cu sediul în localitatea Vărgata, str. Principală, nr. 117, județul Mureș
Se trece la discuții:
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă dacă pentru aceasta directoarea școlii a
depus o solicitare? Arată că acest protocol de colaborare nu este necesar pe motivul că
veniturile pentru învățământ sunt cuprinse sumele necesare pentru funcționarea școlilor.
Școala trebuie să aibă un buget de venituri și cheltuieli.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că pentru dezbaterea corectă a acestei propunere
este necesară prezentarea solicitării direcotrului școlii și să fie analizat protocolul de
colaborare. Pentru aceste motive solicită ca adoptarea hotărârii să fie amînată.
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Domnul primar ec Balogh Istvan arată că adoptarea hotărârii este necesară pentru Școala Gimnazială
Vărgata.
Doamna consilier Balogh Blanka- Elizabeta arată că adoptarea acestei hotărâri este urgentă pentru
școala gimnazială Vărgata. Sunt controale făcute din partea Inspectoratului Școlar Mureș și cu acestă ocazie
punctează activitatea conducerii școlii. De exemplu domnia sa, ca educatoară, trebuie să aibă un contract de
parteneriat cu părinții copiilor, care sunt înscriși la grădinița de copii Valea.
Domnul consilier Ambrus Jeno solicită să fie prezentat conținutul protocolului de colaborare care se
dorește să fie încheiat între cele două instituții.
Președintele ședinței supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea incheierii unui protocol de
colaborare între Primăria comunei Vărgata și Școala Gimnazială Vărgata cu sediul în localitatea Vărgata,
str. Principală, nr. 117, județul Mureș.
8 consilieri locali votează ,, pentru”. Domnul consilier Ambrus Jeno se abține și
domnul consilier Mihaly Alexandru votează împotriva. Motivul pentru care nu votează pentru este că din
partea consiliului de conducere a școlii gimnazială Vărgata nu este depusă o solicitare și nu cunosaște
scopul și obiectul acestui protocol de colaborare.
Se trece la dezbaterea celui de-al cincilea punct din ordinea de zi: Adresa Spitalului Sovata-Niraj nr.
54 din 03 februarie 2015.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că este necesar ca, consilierii locali să cunoască dacă
spitalul din Miercurea Nirajului este un spital de stat sau spital particular. Dacă este spital de stat are
finanțare din bugetului statului.
Domnul consilier Molnar Endre arată că este în interesul cetățenilor comunei dacă SMURD ul există
în orașul Miercurea Nirajului . În caz de nevoie nu este totuna că ambulanța vine din Tg Mureș sau din
Miercurea Nirajului . Salvează vieți omenești .
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă că funcționarea SMURDului din Miercurea Nirajului este
cu semn de întrebare datorită faptului că sunt comune care s-au retras și nu vor să mai finanțeze această
activitate.
Se trece la dezbaterea celui de-al șaselea punct din ordinea de zi: Diferite Domnul primar ec.
Balogh Istvan arată că proiectul cu ,,Extinderea și reabilitarea școlilor generale din localitatea Vărgata,
Vadu, Mitrești și Grîușor , comuna Vărgata, județul Mureș,, a fost modificat și aprobat de ADR Centru Alba
Iulia prin scoaterea din proiect a reabilitării școlii primare din localitatea Mitrești.
Pentru lucrarea de,, Extinderea și reabilitarea școlilor din localitățile Vărgata, Vadu, Mitrești și
Grîușor, comuna Vărgata, județul Mureș” a fost făcută licitație în anul 2013 , licitația care a fost câștigată
de S.C. Electrica Serv – Construcții Civile și Edilitare SRL cu sediul în București. Contractul de finanțare
UAT Vărgata-ADR Centru a fost semnat în 08.07.2013.
Domnia sa arată că societatea S.C. Electrica Serv – Construcții Civile și Edilitare SRLa fost
notificată să fie de acord cu scoaterea din proiect a reabilitării școlii primare din localitatea Mitreștiși rămâne
executarea lucrării numai la trei școli. Până miercuri așteptăm răspunsul societății și dacă nu este de acord
urmează organizarea unei alte licitații. Proiectantul trebuie să elibereze o adeverință din care să reiasă că
lucrarea trebuie să fie terminată în timp de 6 luni.

Preşedinte de şedinţă.
Katona Csaba-Peter

Contrasemnează.
Secretar
Marinescu Ilona

