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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 05 septembrie 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. 154 din 02 septembrie 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, Katona Csaba-Peter și viceprimarul comunei Varga Ervin. Lipsesc
domnii consilieri locali Mihaly Alexandru, Nagy Csaba, Ambrus Jeno, Isztoika Mihaly și
Molnar Endre.
Sunt prezenți la ședința consiliului local invitații domnul Kiss Sandor-Lorand preotul
Parohiei Unitariane din satul Mitrești, domnul Csont Sandor și Fazakas Csaba curatori la
Parohia Unitariană din satul Mitrești.
Din partea Scoalii Gimnaziale Vărgata doamna Balogh Tunde directoarea scolii
gimnaziale Vărgata împreună cu colege cadre didactice, doamnele Kilyen Eva, Mihaly
Ilona, Hajdu Sara, Marton Erzsebet.
La ședința consiliului local este prezent domnul Kerekes Jozsef preotul Parohiei
Reformate din satul Vărgata.
Domnul primar ec. Balogh Istvan salută pe cei prezenți și arată că domnia sa a purtat
o corespondență cu Parohia Unitariană din satul Mitrești prin care a solicitat stabilirea unei
întâlniri și o discuție între reprezentanții părților implicate în vederea stabilirii condi țiilor de
utilizare și funcționare a Școlii primare și a Grădiniței din satul Mitrești. Arată că la această
ședință a consiliului local sunt invitate conducerile Parohiei și a școlii gimnaziale din
Vărgata pentru a stabili condițiile de utilizare a clădirii Școlii priamre și a Grădiniței din satul
Mitrești care a fost retrocedate Parohiei Unitariane din satul Mitrești.
Pentru președenția ședinței este propus domnul consilier Katona Csaba-Peter.
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Președintele ședinței salută persoanele prezente la ședința extraordinară a consiliului
local și propune ca punctul 4 de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare să fie discutat la
începutul ședinței.
Toți consilierii locali prezenți la ședința consiliului local sunt de acord.
Președintele ședinței prezintă adresa Parohiei Unitariene din satul Mitreși precum și
adresa transmisă de primarul comunei Vărgata.
Se trece la discuții:
Domnul Kiss Sandor-Lorand preotul Parohiei Unitariane din satul Mitre ști salută pe
cei prezenți și exprimă părerea că domnia sa dorește să aibă o înțelegere perfectă cu
autoritățile locale ale comunei Vărgata. Arată că domnia sa dore ște să func ționeze Școala
primară și grădinița din satul Mitrești, consideră că este în interesul comunității din satul
Mitrești. Părerea domniei sale este că dacă funcționează o școală pe teritoriul unui sat
trebuiesc depuse eforturi ca școala să funcționeze în continuare cât timp nu se vor schimba
legile și să fie o regulă generală de fuzionare a școlilor.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că este în interesul cetățenilor din satul Mitrești
și în interesul tuturor să funcționeze școala primară și grădinița din satul Mitre ști. Pentru
aceasta solicită domnului preot să prezinte condițiile stabilite de conducerea Parohiei
Unitariene Mitrești în vederea reglementării situației școlii și dacă sunt de acord cu darea în
folosință gratuită a clădirii școlii și grădinița Mitrești. Arată că sunt săli libere și sunt
condiții de a transfera clasele existente precum și preșcolarii la clădirea școlii gimnaziale
din satul Vărgata.
Domnul Kiss Sandor-Lorand preotul Parohiei Unitariene Mitrești arată că parohia fără
nici o discuție este de acord și vrea să funcționeze școala și grădinița din satul Mitrești.
Arată că pentru folosirea clădirii cu terenul aferent conducerea Parohiei în ședința
ținută pentru discutarea acestei probleme a stabilit că deși Guvernul României a stabilit o
chirie lunară foarte mare , totuși consilierii parohiei din satul Mitrești au stabilit să solicite
pentru folosirea clădirii o sumă de 5.000 lei chirie pentru un an.
Doamna consilier Balogh Blanka-Elisabeta întreabă dacă Parohia Unitariană Mitrești
va folosi suma încasată din închirierea clădirii, pentru modernizarea școlii și a grădini ței
Mitrești sau va folosii această sumă pentru acoperirea altor cheltuieli.
Domnul preot Kiss Sandor -Lorand arată că domnia sa până în prezent nu a văzut
clădirea și nu cunoaște starea în care se află clădirea.
Domnul Csont Sandor curatorul Parohiei Unitariene din satul Mitrești arată că
hotărârea conducerii parohiei a fost, ca consiliul local Vărgata să suporte toate cheltuielile
necesare pentru reabilitarea clădirii școlii și a grădiniței din Mitrești.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că obligația chiriașului este să suporte
cheltuielile de întreținere și reparațile interioare curente și obligația proprietarului să execute
toate reparațiile exterioare. Pentru realizarea oricărei cheltuieli de repara ții este necesar ca
suma respectivă să fie cuprinsă în bugetul local al comunei Vărgata din anul respectiv.
Domnul preot Kerekes Jozsef protul Parohiei Reformate din satul Vărgata întreabă
care este numărul elevilor și a copiilor care frecventează școala și grădinița în satul Mitrești.
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Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că domnia sa a avut cunoștință că această
clădire a fost solicitată de Parohia Unitariană din satul Mitrești dar clădirea a fost retrocedată
în anul 2008 și de la această dată Parohia Unitariană din Mitrești nu a solicitat predarea
clădirii.
Domnul viceprimar Varga Ervin arată că trebuia să fie încheiată o în țelegere între cele
două părți.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că Parohia Unitariană din satul Mitre ști după ce
îi s-a comunicat decizia de retrocedare avea obligația să solicite predarea clădirii.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că această clădire a școlii primare din satul
Mitrești a fost modernizată din fondurile obținute de la o comunitate din Fran ța cu care este
înfrățită comunitatea din Mitrești. A fost întocmit un proiect pentru modernizarea școlii și a
grădiniței din satul Mitrești și prin înțelegerea părților a fost finalizat.
Domnul preot Kiss Sandor-Lorand arată că trebuie să vedem ce se întâmplă în prezent
care sunt interesele comunității și să încercăm să ajungem la o înțelegere. Fuzionarea școlilor
nu este o chestiune corectă. Arată că în această speță fiecare parte atât parohia cât și
autoritățile locale deservesc interesele comunității. Arată că nici primarul comunei Vărgata
nu poate decide singur asupra modului de administrare a proprietăților comunei Vărgata a șa
cum nici preotul nu poate decide asupra administrării bunurilor parohiei unitariene din satul
Mitrești.
Doamna profesoară Balogh Tunde directorul Școlii Gimnazială din Vărgata arată că
funcționarea școlii și a grădiniței din satul Mitrești este necesară și este în interesul
comunității din satul Mitrești și din acest motiv propune Parohiei Unitariene din satul
Mitrești să dea în folosință gratuită pentru Comuna Vărgata clădirea în discuție fără să aibă
pretenții de chirie. Rezolvarea problemei este în interesul eleviilor din satul Mitre ști precum
și a părinților acestora.
Domnul Csont Sandor arată că localitatea în care trăiește domnia sa este abandonată
în sensul că nu se face nici o investiție pe teritoriul satului Mitre ști. Nu a fost ajutată Parohia
Unitariană din satul Mitrești în nici-o situație.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că are cunoștință de nemulțumirile pe care le
au unii cetățeni din satul Mitrești dar trebuie să dea explicatii amănun țite despre problemele
ridicate de domnul Csont Sandor. Arată că nici o școală pe teritoriul comunei Vărgata nu a
fost reparată în ultimii 3 ani pe motivul că a fost pregătit proiectul pentru repararea celor
patru școli și ca proiectul să fie exigibil s-a hotărât să nu se investească în această perioadă.
Nu s-a gândit nici o clipă că Parohia Unitariană Mitre ști va decide în acest mod de a nu
accepta soluțiile de schimb clădiri și mai mult ca sigur că, comuna Vărgata va pierde acest
proiect de finanțare a celor patru școli ale comunei Vărgata.
Domnul Csont Sandor arată că, domnul primar a participat la ședința parohiei din
satul Mitrești dar nu a semnat vreun act prin care să se angajeze că această clădire în discu ție
peste câțiva ani va fi restituită parohiei Mitrești.
Domnul consilier Katona Csaba Peter arată că Parohia Unitariană Mitrești a pierdut
dreptul de proprietate asupra cimitirului satului Mitrești și din acest motiv nu are încredere în
Primăria Vărgata.
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Domnul preot arată că Parohia Unitariană Mitrești nu are dreptul să renun țe la
proprietatea imobilului. Arată că dacă consilierii Parohiei Mitrești votează pentru predarea
imobilului conducerea parohiei nu ar fi de acord cu această decizie. Pierderea proiectului de
finanțare pentru modernizarea școlilor din comuna Vărgata nu se poate datora Parohiei
Unitariene din satul Mitrești.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că domnia sa nu a crezut că deși clădirea a fost
restituită Parohiei Unitariană Mitrești la propunerea primăriei și parohia se va opune de
găsirea unei soluții în favoarea comunității .
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că din partea conducerii parohiei trebuia găsită o
soluție ca să nu piardă comuna acest proiect de finanțare pentru modernizarea școlilor din
comuna Vărgata . Acesta este în intresul comunității Vărgata. Este vorba de copii cărora nu le
este totuna în ce condiții învață și ce clădiri sunt pe teritoriul comunei Vărgata.
Domnul consilier Marton Zoltan arată că trebuie să ne gândim la o modalitate de
închiriere sau de concesiune a imobilului.
Domnul preot Kiss Sandor arată că la ședința parohiei Mitrești la care a fost prezent
domnul primar nu a fost prezentată de domnul primar modalitatea în care am putea face un
schimb de imobile.
Domnul Csont Sandor arată că trebuie să prezentăm adevărul și să vorbim deschis
despre problemele ridicate de părți.
Domnul consilier Katona Csaba-Peter arată că repararea școlii din satul Mitre ști a fost
scoasă din proiect prin hotarârea consiliului local din luna august 2014.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că în acest mod comuna Vărgata nu are mari
șanse de a primi acordul pentru derularea proiectului de reabilitare a școlilor .
Persoanele care au fost prezente la ședința consiliului local Vărgata au luat rămas bun
și au plecat de la ședință.
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 13 august 2014,
2. Proiect de hotărâre privind instrumentarea proiectului "Achiziţie utilaje /
echipamente pentru Comuna Vărgata, Dotarea Căminului Cultural Valea, Comuna
Vărgata” precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Vărgata pe anul
2014.
4. Adresa nr. 21 / 2014 a Parohiei Unitariane din satul Mitresti
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.
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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 13 august 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 13 august 2014.
6 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 instrumentarea proiectului "Achiziţie utilaje / echipamente pentru Comuna
Vărgata, Dotarea Căminului Cultural Valea, Comuna Vărgata” precum şi a altor măsuri
necesare implementării acestuia
Primarul comunei ec. Balogh Istvan prezintă : Proiect de hotărâre privind
instrumentarea proiectului "Achiziţie utilaje / echipamente pentru Comuna Vărgata,
Dotarea Căminului Cultural Valea, Comuna Vărgata” precum şi a altor măsuri necesare
implementării acestuia
Se trece la discuții:
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă situația proiectului care s-a făcut și care
urmează să fie realizat prin Leader. Perioada de monitorizare a proiectului este 2 ani.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că, trebuie aprobat în forma propusă de domnul
primar.
Președintele ședinței supune la vot Proiect de hotărâre privind instrumentarea
proiectului "Achiziţie utilaje / echipamente pentru Comuna Vărgata, Dotarea
Căminului Cultural Valea, Comuna Vărgata” precum şi a altor măsuri necesare
implementării acestuia
6 consilieri locali votează ,,pentru,, .
Se trece la dezbaterea celui de-al treilea punct din ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind rectificarea bugetului local al comunei Vargata pe anul 2014.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă : Proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului local al comunei Vargata pe anul 2014.
Se trece la discuții:
Doamna consilieră Balogh Blanka arată că rectificarea bugetului local al comunei
Vărgata pe anul 2014 este necesară și trebuie aprobată în forma propusă de domnul primar.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
local al comunei Vargata pe anul 2014.
6 consilieri locali votează ,,pentru,,.
Se trece la dezbaterea celui de-al patrulea punct din ordinea de zi: Diferite
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că este păcat să piardă comuna Vărgata
proiectul câștigat pentru modernizarea școlilor existente pe teriotiul comunei Vărgata.
Domnul consilier Marton Zoltan arată că funcționarea Școlii primare și a grădini ței
din satul Mitrești este necesară și trebuie găsită o soluție. Să fie stabilită o chirie într-o sumă
rezonabilă și contractul să fie întocmit prin înțelegerea părților.
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Domnul consilier Katona Peter Csaba arată că realizarea proiectului de modernizarea
școlilor este foarte importantă.
Preşedinte de şedinţă.
Katona Csaba-Peter

Contrasemnează.
Secretar
Marinescu Ilona

