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ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL

PR O C E S V E R B AL

Încheiat astăzi la data de 10 octombrie 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. 169 din 06 octombrie 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, Kilyen Csaba, Laszlo Laszlo, Balogh
Blanka-Elizabeta, Nagy Csaba, Ambrus Jeno, Isztoika Mihaly, Molnar Endre și viceprimarul
comunei Varga Ervin. Lipsesc domnii consilieri locali Mihaly Alexandru și Katona CsabaPeter.
Pentru președenția ședinței este propus domnul consilier Molnar Endre deoarece
domnul consilier Katona Csaba-Peter nu este prezent la această ședință.
Președintele ședinței salută persoanele prezente la ședința ordinară de lucru a
consiliului local.
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 05 septembrie 2014,
2. Proiect de hotărâre cu privire la avizarea vânzării, prin licitație publică, a unui
imobil compus din teren intravilan, situat în localitatea Valea nr. 184, comuna Vărgata,
județul Mureș
3. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea tarifelor pentru efectuarea unor
lucrări de întreținere a șanțurilor și a spațiilor aflate în fața imobilelor, pentru cetă țeni care
dețin imobile pe teriotriul comunei Vărgata
4. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui sprijin financiar în vederea
asigurării unui program prelungit pentru copii preșcolari
5. Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea denumirii de ”Căminul Cultural
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..................................„ , Căminului cultural din localitatea Valea nr. 225, comuna Vărgata,
județul Mureș
6. Diferite
Preşedintele şedinţei, domnul consilier Molnar Endre 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 05 septembrie 2014.
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 05 septembrie 2014.
7 consilieri locali sunt de acord cu procesul verbal și votează ” pentru”. Domnii
consilieri Ambrus Jeno și Molnar Endre au lipsit de la șledința consiliului local din data de
05 septembrie și nu participă la votarea procesului verbal.
Se trece la dezbaterea celui de-al doilea punct din ordinea de zi: Proiect de
hotărâre cu privire la avizarea vânzării, prin licitație publică, a unui imobil compus din teren
intravilan, situat în localitatea Valea nr. 184, comuna Vărgata, județul Mureș.
Primarul comunei ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre cu privire la
avizarea vânzării, prin licitație publică, a unui imobil compus din teren intravilan, situat în
localitatea Valea nr. 184, comuna Vărgata, județul Mureș. Prezintă situația terenului
intravilan din satul Valea. Arată că vânzarea terenului este o propunere corectă și banii care
se vor obține din vânzarea terenului să fie folosiți pentru realizarea investiților necesare
comunității locale.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Isztoica Mihaly întreabă dacă se va vinde terenul intravilan din satul
Valea nr. 184, care ar fi prețul de vânzarea al acestuia?
Domnul consilier Molnar Endre arată că, domnia sa poate fi un cumpărător potențial
dacă nu este interesată familia Ferenczi pentru cumpărarea imobilului.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că, nu trebuie vândut terenul din satul Valea nr.
184 și propune să fie dat în chirie.
Domnul consilier Marton Zoltan arată că, imobilul din satul Valea nr. 184 trebuie să fie
împrejmuit.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că, împrejmuirea imobilului este necesară.
Propune primarului să nu fie vândut imobilul și să vorbească cu familia Ferenczi dacă este de
acord să folosească terenul și contracost să facă împrejmuirea terenului.
Domnul consilier Marton Zoltan arată că, dacă familia Ferenczi este de acord atunci să
fie întocmit un contract de închiriere care să conțină drepturile și obligațiile părților.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că familia Ferenzci nu are fondurile necesare
pentru cumpărarea terenului.
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Domnul consilier Molnar Endre se oferă să facă împrejmuirea terenului dacă nu este
de acord domnul Ferenczi să încheie contractul de concesiune sau închirierere cu Primăria
comunei Vărgata.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că domnia sa este interesat pentru cumpăprarea
terenului din satul Valea nr. 184, comuna Vărgata, jud. Mureș.
Domnul consilier Marton Zoltan arată că trebuie să fie amenajat un parc pe terenul
situat la satul Valea nr. 184, comuna Vărgata. Nu este de acord cu vânzarea terenului.
Primarul comunei ec. Balogh Istvan susține că imobilul trebuie vândut și arată motivul
pentru care propune vânzarea.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la avizarea vânzării,
prin licitație publică, a unui imobil compus din teren intravilan, situat în localitatea Valea nr.
184, comuna Vărgata, județul Mureș.
8 consilieri locali votează ”pentru”. Domnul consilier Marton Zoltan votează
”împotriva”.
Se trece la dezbaterea celui de-al treilea punct din ordinea de zi: Proiectul de hotărâre
cu privire la stabilirea tarifelor pentru efectuarea unor lucrări de întreținere a șan țurilor și a
spațiilor aflate în fața imobilelor, pentru cetățenii care dețin imobile pe teriotriul comunei
Vărgata.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă :Proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea
tarifelor pentru efectuarea unor lucrări de întreținere a șanțurilor și a spațiilor aflate în fa ța
imobilelor, pentru cetățenii care dețin imobile pe teriotriul comunei Vărgata.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că fiecare persoană care deține un imobil pe
teritoriul comunei Vărgata are obligația să intrețină șanțurile.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că este necesar să fie curățate șanțurile și să fie
întreținută curățenia în fața imobilelor.
Domnul consilier Nagy Csaba relatează cazuri existente pe teritoriul comunei Vărgata.
Domnul consilier Laszlo Laszlo propune ca taxa stabilită să fie în sumă de 30 lei
pentru săpat și pentru curățarea șanțurilor să fie în sumă de 25,00 lei.
Domnul consilier Molnar Endre popune ca pentru curățarea șanțurilor să fie stabilită
suma de 10,00 lei și pentru săpare să fie stabilită suma de 30 lei.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că trebuie stabilită și adâncimea șanțurilor care
trebuie săpate iar tarifele să fie stabilite în funcție de adâncimea la care se sapă șan țul pentru
asigurarea scurgerii apei meteorice.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea tarifelor
pentru efectuarea unor lucrări de întreținere a șanțurilor și a spațiilor aflate în fa ța imobilelor,
pentru cetățeni care dețin imobile pe teriotriul comunei Vărgata.
8 consilieri locali votează ”pentru”. Domnul consilier Ambrus Jeno se ”abține”.
Se trece la dezbaterea celui de-al patrulea punct din ordinea de zi: Proiect de
hotărâre cu privire la acordarea unui sprijin financiar în vederea asigurării unui program
prelungit pentru copii preșcolari
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Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre cu privire la acordarea
unui sprijin financiar în vederea asigurării unui program prelungit pentru copii preșcolari.
Se trece la discuții:
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă activitatea Asociației Otisz din satul Valea,
comuna Vărgata, județul Mureș precum și numele membrilor fondatori ai acestei asociați.
Domnul consilier Marton Zoltan întreabă numărul copiilor care sunt înscriși în această
grădiniță cu program prelungit.
Domnul consilier Ambrus Jeno întreabă modul de funcționare al acestei grădinițe cu
program prelungit.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă numărul copiilor precum și modul în care
funcționează grădinița cu program prelungit .
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că grădinițele cu program prelungit
funcționează conform prevederilor Legii nr. 1 din 2011 Legea educaţiei naţionale.
Funcționarea creșelor este reglementată de HGR nr. 1252/2012 privind aprobarea
Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie
antepreşcolară corobrate cu prevederile Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și
funcționarea creșelor , actualizată.
Asociația OTISZ, care oferă servicii de educaţie antepreşcolară trebuie să
îndeplinească aceleaşi criterii, standarde şi indicatori de performanţă ca şi unităţile de
învăţământ publice.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui
sprijin financiar în vederea asigurării unui program prelungit pentru copii preșcolari
9 consilieri locali votează ”pentru”.
Se trece la dezbaterea celui de-al cincilea punct din ordinea de zi Proiect de hotărâre
cu privire la atribuirea denumirii de ”Căminul Cultural ..................................„ , Căminului
cultural din localitatea Valea nr. 225, comuna Vărgata, județul Mureș
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea
denumirii de ”Căminul Cultural ..................................„ , Căminului cultural din localitatea
Valea nr. 225, comuna Vărgata, județul Mureș
Se trece la discuții:
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă variantele propuse de locuitorii satului
Valea .
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că domnia sa nu propune să fie atribuit un nume .
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că în această problemă trebuie să decidă
consilierii din satul Valea.
Domnul consilier Molnar Endre susține să fie atribuit numele domnului Balogh Pal
care a fost o persoană cunoscută în satul Valea.
Domnul consilier Isztoica Mihaly întreabă dacă trebuie atribuit un nume căminului
cultural ?
Domnul consilier Laszlo Laszlo susține numele domnului Balogh Pal dar totu ș ar
trebui o consultare din partea cetățenilor satul Valea.
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Domnul consilier Marton Zoltan arată că trebuie organizată o adunare cetă țenească în
satul Valea care să decidă ce nume să poartă Căminul Cultural din satul Valea.
Domnul primar ec. Balogh Istvan propune să fie făcută o listă cu numele persoanelor
propuse iar persoanele care sunt prezente în data de 12 octombrie 2014 la biserică să decidă
ce nume să poarte căminul Cultural Valea.
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că este o procedură legală reglementată de
Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri care
prevede că proiectele de hotărâri ale conciliilor locale care au ca obiect atribuirea ca
denumire a unor nume de personalități etc vor putea fi adoptate numai după ce au fost
analizate și avizate de comisia de atribuire de denumiri a județului Mure ș. Deci trebuie
stabilit numele care se atribuie Căminului Cultural Valea și proiectul de hotărâre să fie
transmis comisiei județene Mureș.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la atribuirea
denumirii de Căminul Cultural ..................................„ , Căminului cultural din localitatea
Valea nr. 225, comuna Vărgata, județul Mureș
8 consilieri locali votează ”pentru”. Domnul consilier Ambrus Jeno votează
”împotriva”.
Se trece la dezbaterea celui de-al șeselea punct din ordinea de zi: Diferite
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă că în data de 23-26 octombrie 2014 vor fi
zilele culturale și va fi inaugurat Căminul Cultural Valea si se va atribui numele care va fi
hotărât de cetățenii satului Valea
Se trece la discuții:
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că nu se elibereaza autorizatie de vanat pentru
urși din anumite motive.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că din partea cetățenilor trebuie să fie depuse
cât mai multe reclamații pentru toate pagubele care sunt provocate de ur șii care umblă pe
teritoriul comunei Vărgata.
Domnul consilier Nagy Csaba povestește cu m a văzut ursul plimbându-se pe drumul
județean ce trece prin comuna Vărgata.
Domnul viceprimar Varga Ervin arată că este un program afișat în locurile publice cu
privire la transportul lemnului respectiv în zilele de marți, joi și vineri între orele 8-16,30

Preşedinte de şedinţă.
Molnar Endre

Contrasemnează.
Secretar
Marinescu Ilona

