1

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi la data de 12 decembrie 2014 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. 254 din 08 decembrie 2014.
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 : Marton Zoltan, Nagy Csaba, Balogh BlankaElizabeta, Laszlo Laszlo, Ambrus Jeno, Isztoika Mihaly, Mihaly Alexandru, Kilyen Csaba și
viceprimarul comunei Varga Ervin. Lipsesc domnii consilieri locali Molnar Endre și Katona
Csaba-Peter.
Pentru președenția ședinței este propus domnul viceprimar Varga Ervin.
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 extraordinară
de lucru a consiliului local Vărgata din data de 10 noiembrie 2014.
2. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii consiliului local nr. 38 din 10
octombrie 2014 cu privire la acordarea unui aviz de principiu pentru atribuirea denumirii
Căminului cultural din localitatea Valea nr. 225, comuna Vărgata, județul Mureș
3. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei Vărgata, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.964/2002
4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii duratei contractului
pentru acordare de servicii social-medicale nr.535/05.02.2014
5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat
al comunei Vărgata a imobilului situat la adresa satul Mitrești nr. 57 , comuna Vărgata,
județul Mureș în vederea restituirii către Parohia Unitariană Mitrești
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Vărgata pe anul
2014
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Contract de comodat cu
S.C. Prodcomserv Veszi SRL din Tg Mureș
8. Prezentarea adresei nr. 4232 din 27 noiembrie 2014 a medicului veterinar din

2

comuna Vărgata cu privire la aplicarea prevedrilor Ordinului nr. 1/2014 al ANSVSA
9. Cererea nr. 4084 din 18 noiembrie 2014 a domnului Sztratya Domokos din
satul Valea nr. ..comuna Vărgata, județul Mureș
10.Prezentarea Stadiului de colectare a cotizațiilor pentru compartimentul SMURD
la data de 19.11.2014
11.Cererea nr. 4.197 din 25 noiembrie 2014 - Caritas Alba Iulia Asistență
Medicală și Socială
12. Prezentarea adresei nr. 9317/SIV din 11 septembrie 2014 –acțiune în
contencios administrativ a HCL nr. 30 /13 august 2014 privind unele măsuri pentru apărarea
unor interese legitime ale locuitorilor din comuna Vărgata
13.Diferite
Domnul primar ec. Balogh Istvan propune întroducerea pe ordinea de zi discutarea
următoarelor probleme: Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea nivelul impozitelor şi
taxelor locale stabilite pentru anul 2015; Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea unor taxe
speciale pentru funcţionarea serviciul de salubritate pentru anul 2015; Proiect de hotărâre
privind stabilirea taxei speciale pentru asigurarea pazei Comunei Vărgata prestată de către
S.C. Gondor Security SRL.
Preşedintele şedinţei supune spre aprobare consiliului local întroducerea pe ordinea de zi
a proiectelor de hotărâre propuse de domnul primar.
Toți consilieri locali prezenți la ședința consiliului local sunt de acord cu întroducerea pe
ordinea de zi a proiectelor de hotărâri propuse de domnul primar
Preşedintele şedinţei, domnul consilier Varga Ervin, 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 extraordinară de lucru a consiliului local
Vărgata din data de 10 noiembrie 2014.
Președintele ședinței întreabă dacă sunt obiecții asupra procesului verbal ?
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă dacă hotărârea cu privire la acordarea
unui ajutor de înmormântare în sumă de 710 lei pentru doamna Fulop Iren a fost dusă la
îndeplinire?
Domnul primar ec Bvalogh Istvan arată că în ședința din data de 10 noiembrie 2014
domnul consilier Katona Csaba-Peter a solicitat reanalizarea cererii doamnei Fulop Iren. A
fost investigată cauza și hotărârea este valabilă și va fi dusă la îndeplinire.
Alte obiecții nu sunt .
Președintele ședinței supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare de lucru a
consiliului local din data de 10 noiembrie 2014.
8 consilieri locali sunt de acord cu procesul verbal și votează ,, pentru,,. Domnul
consilier Mihaly Alexandru nu participă la vot motivând că a lipsit de la această ședință
Se trece la dezbaterea celui de-al doilea punct din ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind aprobarea revocării hotărârii consiliului local nr. 38 din 10 octombrie 2014 cu privire
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la acordarea unui aviz de principiu pentru atribuirea denumirii Căminului cultural din
localitatea Valea nr. 225, comuna Vărgata, județul Mureș.
Primarul comunei ec. Balogh Istvan prezintă : Proiectul de hotărâre privind aprobarea
revocării hotărârii consiliului local nr. 38 din 10 octombrie 2014 cu privire la acordarea unui
aviz de principiu pentru atribuirea denumirii Căminului cultural din localitatea Valea nr. 225,
comuna Vărgata, județul Mureș.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că domnia sa nici nu a fost de acord cu atribuirea
unui nume pentru Căminul cultural din satul Valea.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că în asemenea cazuri este necesară
organizarea unei dezbateri publice la nivelul comunei și să fie puse în discuție numele unor
personalități renumite din comună.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea revocării
hotărârii consiliului local nr. 38 din 10 octombrie 2014 cu privire la acordarea unui aviz de
principiu pentru atribuirea denumirii Căminului cultural din localitatea Valea nr. 225,
comuna Vărgata, județul Mureș.
9 consilieri locali votează ,,pentru,, .
Se trece la dezbaterea celui de-al treilea punct din ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei
Vărgata, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.964/2002
Domnul primar ec. Baloghg Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
modificării inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vărgata,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.964/2002
Se trece la discuții:
Domnul primar arată că în data de 11 decembrie 2014 a fost făcută recepția finală a
lucrărilor de Reabilitare a Căminului Cultural din localitatea Valea, comuna Vărgata, județul
Mureș.
Domnul consilier Marton Zoltan se interesează dacă au fost terminate lucrările și totul
este funcționabil?
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că totul a fost găsit în regulă de către comisia
de recepție a lucrărilor de reabilitare a căminului cultural din satul Valea.
Președintele ședinței supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vărgata, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.964/2002
7 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. Pentru adoptarea
acestei hotărâre trebuie să voteze cu ”da” cel puțin 8 consilieri locali.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că în această situație nu se adoptă hotărârea,
deci se amână votarea la următoarea ședință a consiliului local
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Se trece la dezbaterea celui de-al patrulea punct din ordinea de zi: Proiectul de
hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii duratei contractului pentru acordare de servicii
social-medicale nr.535/05.02.2014.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea prelungirii duratei contractului pentru acordare de servicii social-medicale
nr.535/05.02.2014.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă dacă a fost angajată o persoană în locul
doamnei Szabo Erzsebet care din anumite motive nu a putut continua activitatea de asistent
personal.
Domnul primar arată că nu a fost angajată nici o persoană.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea
prelungirii duratei contractului pentru acordare de servicii social-medicale
nr.535/05.02.2014.
9 consilieri locali votează ,,pentru,,.
Se trece la dezbaterea celui de-al cincilea punct din ordinea de zi : Proiectul de hotărâre
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Vărgata a imobilului
situat la adresa satul Mitrești nr. 57 , comuna Vărgata, județul Mureș în vederea restituirii
către Parohia Unitariană Mitrești
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind trecerea din
domeniul public în domeniul privat al comunei Vărgata a imobilului situat la adresa satul
Mitrești nr. 57 , comuna Vărgata, județul Mureș în vederea restituirii către Parohia
Unitariană Mitrești
Se trece la discuții:
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă dacă imobilul situat la adresa prezentată
a fost restituit pe baza propunerilor făcute de organele locale?
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că imobilul a fost restituit pe baza propunerilor
organelor locale dar în acel moment comisia nu a cunoscut situația reală a imobilului
respectiv deoarece a fost o clădire care a fost construită de Parohia Unitariană dar a fost
demolată și în anul 1957 a fost construită clădirea școlii actuale și actuala clădire care nu a
fost construită de Parohia Unitariană Mitrești. Arată că Primăria comunei Vărgata a făcut
corespondență cu Comisia specială pentru retrocedare a unor imobile care au aparținut
cultelor religioase din România. Urmează să decidă această instituție dar datorită faptului că
Parohia Unitariană din Mitrești a depus o cerere prin care solicită predarea clădirii urmează
să fie predat imobilul care în momentul de față este în domeniul public al comunei Vărgata.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că nu înțelege cum a fost posibil ca anul trecut
Primăria comunei Vărgata a putut să intabuleze acest imobil fără să fie acceptat de consiliul
local? Acest imobil a fost retrocedat Parohiei Unitariane din Mitrești încă în anul 2008.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că la repararea clădirii scolii primare din
satul Mitrești a contribuit cu sumă foarte mare localitatea din Franța cu care satul Mitreti are
o relatie de înfrățire.
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Domnul primar arată că imobilul este în domeniul public al comunei Vărgata și un bun
gospodar trebuie să intabuleze așa cum prevede legea, dar nu sunt fonduri și pe acest motiv
nu se face intabularea bunurilor care se află în domeniul public și privat al comunei Vărgata.
Intabularea imobilului era necesară deoarece proiectul de Reabilitarea a scolilor de pe
teritoriul comunei Vărgata a fost verificat de delegații din Alba Iulia și au solicitat
complectarea documentației cu extrasul CF pentru școala Primară din satul Mitrești.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul
public în domeniul privat al comunei Vărgata a imobilului situat la adresa satul Mitrești nr.
57 , comuna Vărgata, județul Mureș în vederea restituirii către Parohia Unitariană Mitrești
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că domnia sa nu participă la vot.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că a participat la discuția problemelor, a adus și
niște argumente în legătură cu această ordine de zi și trebuie să-și exprime voința prin vot.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că domnia sa se va hotărâ dacă participă sau
nu la vot.
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că Ordonanța Guvernului nr. 35 din 2002
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale,
Legea nr. 215 din 2001 privind administrația publică locală republicată precum și
Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local Vărgata prevăd procedurile de
votare în cadrul ședințelor consiliului local .
8 consilieri locali votează ,,pentru,,.
Se trece la dezbaterea celui de-al șaselea punct din ordinea de zi: Proiectul de
hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Vărgata pe anul 2014
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului local al comunei Vărgata pe anul 2014
Se trece la discuții:
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă dacă Scoala Generală din Vărgata are
anagajat un contabil?
Domnul consilier Ambrus Jeno vrea să cunoscă în amănunt motivele pentru care
solicită doamna directoară a Scolii Generale din Vărgata virarea sumelor de la un articol la
altul. Solicită să fie precizate ce obiecte de inventar dorește să achiziționeze pentru școală.
Domnul primar cere informații concrete prin telefon de la doamna directoare care
arată că este necesară achiziționarea unei mașini de spălat și alte obiecte pentru funcționarea
grădiniței cu program prelungit .
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
local al comunei Vărgata pe anul 2014
8 consilieri locali votează ,,pentru,,. Domnul consilier Mihaly Alexandru votează
”împotriva”.
Se trece la dezbaterea celui de-al șaptelea punct din ordinea de zi: Proiectul de
hotărâre privind aprobarea încheierii unui Contract de comodat cu S.C. Prodcomserv Veszi
SRL din Tg Mureș
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
încheierii unui Contract de comodat cu S.C. Prodcomserv Veszi SRL din Tg Mureș
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Se trece la discuții:
Domnul consilier Marton Zoltan arată că această societate a depus o cerere anul
trecut în luna decembrie și consiliul local a adoptat o hotărâre pentru încheierea unui
contract de comodat cu această societate.
Doamna secretar jr.Marinescu Ilona arată că societatea Prodcomserv Veszi SRL a
depus o cerere anul trecut în luna decembrie dar nu a fost adoptată o hotărâre pentru
încheierea unui contract de comodat. Consiliile locale pot da în folosinţă gratuită, pe termen
limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau privată locală, după caz, persoanelor
juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori
serviciilor publice. Consiliul local hotărește ca bunurile ce aparţin domeniului public sau
privat al comunei pot să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să
fie concesionate ori să fie închiriate.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că această clădire a fost propusă pentru demolare
datorită faptului că se află într-o stare avansată de degradare. Dacă se închiriază pentru
societatea în cauză consideră că trebuie stabilită ca chiria lunară să fie în suma de 400 lei
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că închirierea se face pe durată
nedeterminată și dacă este cazul se reziliază contractul . Suma pe care o propune pentru
chirie este de 400 lei lunar.
Domnul consilier Marton Zoltan consideră că această chirie este foarte mare
Societatea urmează să mărescă taxa pentru folosirea cablului TV.
Domnul consilier Kilyen Csaba propune ca chiria lunară să fie stabilită în suma de 50
lei lunar.
Domnul consilier Mihaly Alexandru nu este de acord cu această mentalitate a
consiliului local care după cum se vede nu dorește ca încasările în bugetul local al comunei
Vărgata să fie cât mai mari.
Domnul primar arată că societatea folosește numai o parte din clădire .
Președintele ședinței supune la vot: Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii
direct a spațiului în suprafață de 12 mp situat în str. Principală nr. 32, comuna Vărgata,
județul Mureș( fostul sediul Primăriei Vărgata), proprietate publică a comunei Vărgata, către
S.C. Prodcomserv Veszi SRL din Tg Mureș.
4 consilieri locali votează pentru chiria de 400 lei și 4 consilieri locali votează pentru
50 lei și domnul consilier Marton Zoltan se abține de la vot.
Domnul consilier Varga Ervin arată că domnia sa propune stabilirea chiriei lunare în
sumă de 100 lei.
5 consilieri locali votează ,,pentru,,. 3 consilieri locali votează ”împotriva” și
domnul consilier Marton Zoltan se abține de la vot.
Se trece la dezbaterea celui de-al optelea punct din ordinea de zi: Prezentarea adresei
nr. 4232 din 27 noiembrie 2014 a medicului veterinar din comuna Vărgata cu privire la
aplicarea prevedrilor Ordinului nr. 1/2014 al ANSVSA
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă adresa nr. 4232 din 27 noiembrie 2014 a
medicului veterinar din comuna Vărgata cu privire la aplicarea prevedrilor Ordinului nr.
1/2014 al ANSVSA
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Se trece la discuții:
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă pe domnul primar despre situația
achiziționării armei pentru adormirea câinilor vagabonzi?
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că nu s-a achiziționat această armă pe motivul
că nu sunt fonduri pentru achiziționarea acestei arme.
Arată că acțiunea pentru identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpâni va fi făcută de
medicul veterinar domnul Kovacs Jozsef și medicul veterinar solicită ca Primăria Vărgata să
aloce niște fonduri pentru suportarea cheltuielilor de acțiune care va fi circa 40 lei/ pentru
fiecare microcip precum și să asigure persoane pentru finalizarea acestui program la nivelul
comunei Vărgata.
Domnul primar arată că se asigură personal pentru desfășurarea acțiunii dar nu se pot
aloca fonduri pentru această acțiune.
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că nu este o bază legală pentru acordarea unui
sprijin financiar pentru această acțiune de identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân.
Se trece la dezbaterea celui de-al nouălea punct din ordinea de zi: Cererea nr. 4084
din 18 noiembrie 2014 a domnului Sztratya Domokos din satul Valea nr. ..comuna Vărgata,
județul Mureș
Președintele ședinței prezintă Cererea nr. 4084 din 18 noiembrie 2014 a
domnului Sztratya Domokos din satul Valea nr. ..comuna Vărgata, județul Mureș
Se trece la discuții:
Domnul consilier Marton Zoltan arată că sunt foarte multe persoane pe teritoriul
comunei Vărgata care au construit fără autorizație de construire și propune să fie făcute
controale și să fie amendate persoanele în cauză sau chiar demolate clădirile pentru care nu a
fost obținută autorizație de construire.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că trebuie adoptată o hotărâre a consiliului local
în vederea executării unui control la toți locuitorii comunei care au executat construcții fără
autorizație de construire.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că sunt reglementate de actele normative în
vigoare, toate obligațiile cu privire la obținerea autorizațiilor de construire numai trebuie să
fie aplicate controale de organele care au această atribuție.
Domnul primar arată că trebuie verificată situația domnului Kalman Laszlo dacă
deține autorizație de construire pentru clădirile pe care le- a construit. Se va face verificarea
situației la fața locului de domnul viceprimar.
Doamna secretar jr. Marinescu Ilona arată că numita Kalman Reka Erika a solicitat
certificat de urbanism pentru construirea unui depozit de lemne în satul Valea nr. 123,
comuna Vărgata, județul Mureș.
Se trece la dezbaterea celui de-al zecelea punct din ordinea de zi: Prezentarea
Stadiului de colectare a cotizațiilor pentru compartimentul SMURD la data de 19.11.2014
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Stadiul de colectare a cotizațiilor pentru
compartimentul SMURD la data de 12.12.2014
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Se trece la dezbaterea celui de-al unsprezecelea punct din ordinea de zi: Cererea nr.
4.197 din 25 noiembrie 2014 - Caritas Alba Iulia Asistență Medicală și Socială
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Cererea nr.
4.197 din 25 noiembrie 2014 - Caritas Alba Iulia Asistență Medicală și Socială
Se trece la discuții:
Domnul primar arată că cererea se va discuta când se aprobă bugetul local al comunei
Vărgata pe anul 2015.
Se trece la dezbaterea celui de-al douăsprezecelea punct din ordinea de zi:
Prezentarea adresei nr. 9317/SIV din 11 septembrie 2014 –acțiune în contencios
administrativ a HCL nr. 30 /13 august 2014 privind unele măsuri pentru apărarea unor
interese legitime ale locuitorilor din comuna Vărgata
Doamna secretar jr. Marinescu Ilona prezintă adresa nr. 9317/SIV din 11 septembrie
2014 – a Tribunalului Mureș acțiune în contencios administrativ a HCL nr. 30 /13 august
2014 privind unele măsuri pentru apărarea unor interese legitime ale locuitorilor din comuna
Vărgata.Arată că a fost deschis un proces prin care se solicită anularea actului administrativ.
Se trece la discuții
Domnul consilier Kilyen Csaba întreabă de stadiul dosarului.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că a fost depusă întâmpinare și procesul este pe
rol.
Se trece la dezbaterea celui de-al treisprezecelea punct din ordinea de zi: Proiectul
de hotărâre cu privire la aprobarea nivelul impozitelor şi taxelor locale stabilite pentru anul
2015
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea nivelul impozitelor şi taxelor locale stabilite pentru anul 2015
Se trece la discuții:
Domnul consilier Marton Zoltan arată că impozitele și taxele locale trebuie să fie
diminuate pentru anul 2015
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă pe domnul primar ce lucrări de
întreținere a drumurilor comunale au fost realizate din suma de 50 mii lei alocată?
Domnul primar arată că au fost curățate șanțurile la drumul comunal din Vadu și din
Grîușorul au fost executate diferite lucrări care au fost necesare. Firma care a executat
această lucrare este I.I Toth Jozsef Attila .
Domnul consilier Kilyen Csaba solicită să fie asigurate 2 autocamioane de balast
pentru incinta casei mortuală din satul Vărgata
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că drumul care merge la cimitirul mic din
satul Vărgata este foarte degradat curge apa pe el și trebuie să fie reparat. Este nevoie de
câteva autobasculante de balast.
Doamna secretar jr. Marinescu Ilona arată că nu a apărut nici un act normativ care să
se refere la modificarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2015 .
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea nivelul
impozitelor şi taxelor locale stabilite pentru anul 2015
9 consilieri locali votează ,,pentru,,.
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Se trece la dezbaterea celui de-al patrusprezecelea punct din ordinea de zi:
Proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea unor taxe speciale pentru funcţionarea serviciul
de salubritate pentru anul 2015
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre cu privire la
stabilirea unor taxe speciale pentru funcţionarea serviciul de salubritate pentru anul 2015
Se trece la discuții:
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că taxa stabilită pentru anul 2014 a fost foarte
mare și trebuie diminuată.
Domnul primar arată că firma care asigură acest serviciu nu a solicitat modificarea
tarifelor care au fost stabilite pentru anul 2014. Deci atrifele vor fi aceași ca în anul 2014.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea unor
taxe speciale pentru funcţionarea serviciul de salubritate pentru anul 2015
9 consilieri locali votează ,,pentru,,.
Se trece la dezbaterea celui de-al cincisprezecelea punct din ordinea de zi: Proiectul de
hotărâre privind stabilirea taxei speciale pentru asigurarea pazei Comunei Vărgata prestată
de către S.C. Gondor Security SRL.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei
speciale pentru asigurarea pazei Comunei Vărgata prestată de către S.C. Gondor Security
SRL.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că societatea domnului Gombos a avut probleme
financiare.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că societatea nu a solicitat modificarea
trarifelor .
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei speciale
pentru asigurarea pazei Comunei Vărgata prestată de către S.C. Gondor Security SRL.
9 consilieri locali votează ,,pentru,,.
Preşedinte de şedinţă.
Varga Ervin

Contrasemnează.
Secretar
Marinescu Ilona

