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ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi la data de 10 noiembrie 2014 în şedinţa extraordinară de lucru a
Consiliului local al comunei Vărgata, judeţul Mureş.
Şedinţa este convocată de primarul comunei, ec. Balogh Istvan, prin dispoziţia
primarului nr. 188 din 07 noiembrie 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 extraordinare 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, Katona Csaba-Peter și viceprimarul comunei Varga
Ervin. Lipsesc domnii consilieri locali Kilyen Csaba, Mihaly Alexandru, Molnar Endre și
Isztoika Mihaly .
Pentru președenția ședinței este propus domnul viceprimar Varga Ervin.
Președintele ședinței salută persoanele prezente la ședința extraordinară 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 03 noiembrie 2014.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al
comunei Vărgata la data de 30 septembrie 2014
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei
Vărgata pe anul 2014
4. Diferite
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 ordinară de lucru a consiliului local
Vărgata din data de 03 noiembrie 2014.
Președintele ședinței întreabă dacă sunt obiecții asupra procesului verbal ?
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Domnul consilier Marton Zoltan întreabă motivul pentru care nu s-a ținut ședința
extraordinară de lucru al consiliului local în data de 5 noiembrie 2014 așa cum a fost stabilit
în ședința din data de 03 noiembrie 2014?
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că a avut o propunere din partea conducerii
Societății TRM Consulting SRL să fie finalizată lucrarea de reabilitare a căminului cultural
din satul Valea și să fie stabilită suma finală care urmează să fie achitată față de constructor.
Valoarea de inventar a căminuluii cultural din satul Valea va fi suma cheltuielilor făcute cu
reabilitarea clădiri plus varoarea actuală a clăditii.
Nu sunt obiecții.
Președintele ședinței supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare de lucru a
consiliului local din data de 03 noiembrie 2014.
7 consilieri locali sunt de acord cu procesul verbal și votează ,, pentru,,.
Se trece la dezbaterea celui de-al doilea punct din ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Vărgata la data de 30
septembrie 2014.
Primarul comunei ec. Balogh Istvan prezintă : Proiectul de hotărâre privind aprobarea
contului de execuție a bugetului local al comunei Vărgata la data de 30 septembrie 2014.
Se trece la discuții:
Primarul comunei Ec Balogh Istvan arată că trebuie aprobat contul de execuție a
bugetului local în fiecare sfîrșit de trimestru.
Domnul consilier Marton Zoltan arată că la proiectul de hotărâre sunt prezentate niște
anexe dar pe motivul că nu cunoaștem contabilitate, nu putem verifica dacă cifrele sunt
trecute corect.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de
execuție a bugetului local al comunei Vărgata la data de 30 septembrie 2014
7 consilieri locali votează ,,pentru,, .
Se trece la dezbaterea celui de-al treilea punct din ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vărgata pe anul 2014.
Domnul primar ec. Baloghg Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului local al comunei Vărgata pe anul 2014
Se trece la discuții:
Domnul consilier Marton Zoltan se interesează dacă sumele care au fost repartizate la
asistentii sociali, dacă acoperă salariile persoanelor angajate ca asistenți sociali?
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că suma repartizată acoperă cheltuielile pentru
două luni de zile.
Domnul consilier Ambrus Jeno se interesează motivul pentru care se alocă din bugetul
local suma de 2000 lei pentru asociația OTISZ?
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că suma de 2000 lei este suma care urmează să
fie virat la asociația Otisz pentru acoperirea cheltuielilor cu grădinița cu program prelungit.
Domnul consilier Varga Ervin se interesează dacă copii sunt mulțumiți cu condițiile de
îngrijire.
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Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că este foarte bine că funcționează această
grădiniță cu program prelungit.
Președintele ședinței supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării
bugetului local al comunei Vărgata pe anul 2014
7 consilieri locali votează ,,pentru,,.
Se trece la dezbaterea celui de-al patrulea punct din ordinea de zi: Diferite
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că în ședința din data de 3 noiembrie 2014 am
adoptat o hotărâre pentru acordarea unui ajutor de înmormântare în sumă de 710 lei pentru
decesul soțului doamnei Torok Iren cu domiciliul în comuna Vărgta, satul Vărgata , județul
Mureș fără să cunoaștem situația ei familială.
Domnul consilier Katona Csab-Peter consideră că suma care a fost aprobată este
foarte mare.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că doamna Torok Iren dacă are un venit lunar
asigurat trebuie să modificăm hotărârea consiliului local adoptată în ședința anterioară.
Domnul consilier Marton Zoltan arată că trebuie solicitat de la domnia sa toate actele
doveditoare cu privire la veniturile lunare ale familiei.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că nu a procedat corect doamna Fulop Iren dacă
nu a prezentat în cerere situația reală a familiei
Doamna secretar arată că pentru acordarea ajutorului de înmormântare domnia sa
terbuie să prezinte o anchetă socială și adevereință de venit lunar.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că familiile sărace trebuie să fie ajutate.
Doamna secrtar arată că este depusă o cerere a doamnei Stoica Erzsebet care solicită
de la instituțuia noastră să încheie un contract de închiriere pentru încăperea situată la satul
Vadu unde locuiește domnia sa.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că domnul Szasz Sandor a cumpărat clădirea
care este situată în vecinătatea clădirii în care locuiește doamna Stoica Erzsebet și domnia sa
propune să fie evacuată doamna Stoica și clădirea să fie vândută sau să rămână ca o locuință
de serviciu pentru locuitorii comunei Vadu care vor da în folosința ciobanului care va deservi
pe gospodarii din satul Vadu.
Domnul consilier Katona Peter Csaba arată că pe doamna Stoica nu trebuie evacuată
acum în pragul iernii.
Domnul consilier Laszlo Laszlo se interesează cine este doamna Stoica?
Doamna Balogh Blanka arată că pe viitor trebuie schimbate sediile secțiilor de votare
din satul Valea Grâușorul și Vadu.
Domnul primar promite că va lua măsuri pentru a rezolva situația.
Preşedinte de şedinţă.
Varga Ervin

Contrasemnează.
Secretar
Marinescu Ilona

