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ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi la data de 13 august 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. 142 din 08 august 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, Isztojka Mihaly, Nagy Csaba,
Ambrus Jeno, Kilyen Csaba, Balogh Blanka-Elizabeta, Katona Csaba-Peter viceprimarul
comunei Varga Ervin. Lipsesc domnii consilieri locali Mihaly Alexandru, Laszlo Laszlo, și
Molnar Endre.
Preşedinte al şedinţei a fost ales domnul consilier Ambrus Jeno.
Președintele ședinței salută pe cei prezenţi și declară deschise lucrările ședinței.
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 27 iunie 2014,
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie al bugetului local
al Comunei Vărgata la data de 31 iulie 2014,
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării materialului lemnos existent în stoc
pentru executarea acoperișului caselor mortuare din localitățile Mitrești, Vărgata, Valea
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri privind apărarea unor interese
legitime ale locuitorilor din comuna Vărgata
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor stabilite pentru recuperarea
datoriilor față de bugetul local al comunei Vărgata
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
proiectul ”Achiziționare de utilaje pentru serviciul de gospodărire comunală și
achiziționarea de scaune pentru Căminul Cultural Valea”
7. Cererea nr.2.547 din 25 iulie 2014 a domnului Szakacs Matyasi Endre
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8. Cererea nr. 2671 din 04 august 2014 ROMGAZ cu privire la concesionarea
unor drumuri
9. 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.
Domnul primar ec. Balogh Istvan propune întroducerea pe ordinea de zi a ședinței
ordinare de lucru dezbaterea proiectului de hotărâre privind renunţarea la reabilitarea şi
modernizarea Şcolii Primare Mitreşti în cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea
Şcolilor generale din localităţile Vărgata, Vadu, Mitreşti şi Grîuşor, comuna Vărgata,
judeţul Mureş”.
Preşedintele şedinţei, domnul consilier Ambrus Jeno, supune spre aprobarea
consilierilor propunerea domnului primar.
Toţi consilierii locali prezenţi la ședința consiliului local sunt de acord cu întroducerea
pe ordinea de zi a ședinței ordinare de lucru a consiliului local proiectul de hotărâre propus
de domnul primar.
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 27 iunie 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 27 iunie 2014.
8 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
pentru aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Comunei Vărgata la data de 31
iulie 2014.
Primarul comunei ec. Balogh Istvan prezintă : Proiectul de hotărâre pentru aprobarea
contului de execuţie al bugetului local al Comunei Vărgata la data de 31 iulie 2014.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că, trebuie aprobat în forma propusă de domnulu
primar.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre pentru aprobarea contului de
execuţie al bugetului local al Comunei Vărgata la data de 31 iulie 2014.
8 consilieri locali votează ,,pentru,, .
Se trece la dezbaterea celui de-al treilea punct din ordinea de zi: Proiectul de hotărâre
privind aprobarea utilizării materialului lemnos existent în stoc pentru executarea
acoperișului caselor mortuare din localitățile Mitrești, Vărgata, Valea.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă : Proiectul de hotărâre privind aprobarea
utilizării materialului lemnos existent în stoc pentru executarea acoperișului caselor mortuare
din localitățile Mitrești, Vărgata, Valea.
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Se trece la discuții:
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că pentru finalizarea lucrărilor de construire a
clădirilor arătate în proiectul de hotărâre este necesar să fie folosite materialele existente în
stoc. Clădirea casei mortuare din Vărgata a fost construită de către persoanele care sunt
angajații firmei domniei sale și pentru acoperiș sunt necesare materiale de construcții.
Trebuie să ținem cont că trebuie să fie acoperite clădirele ca să nu se distrugă și să fie dat în
folosință. Consideră că este o prioritate pentru locuitorii comunei Vărgata.
Domnul consilier Nagy Csaba arată că domnia sa nu poate să fie de acord cu această
propunere a domnului primar. Motivul domniei sale este că, clădirea Căminului cultural din
satul Grîușorul este în stare degradată și necesită o reparație urgentă. Descrie starea clădirii și
arată că trebuiesc luate măsuri urgente pentru repararea clădirii.
Domnul consilier Ambrus Jeno consideră că domnul consilier Nagy Csaba la rândul lui are
dreptate că reprezintă interesele satului Grîușorul iar dacă nu sunt fonduri pentru realizarea
lucrărilor de reparații a căminului cultural Grîușorul trebuie să fie folosit materialele de
construcții pentru executarea acoperișului caselor mortuare din localitățile Mitrești, Vărgata,
Valea materiale aflate în stoc.
Domnul consilier Varga Ervin propune să fie aprobat propiectul de hotărâre în foma
prezentată de domnul primar.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării
materialului lemnos existent în stoc pentru executarea acoperișului caselor mortuare din
localitățile Mitrești, Vărgata, Valea.
7 consilieri locali votează ,,pentru,,. Domnul consilier Nagy Csaba se abține.
Se trece la dezbaterea celui de-al patrulea punct din ordinea de zi: Proiect de
hotărâre privind aprobarea unor măsuri privind apărarea unor interese legitime ale
locuitorilor din comuna Vărgata.
Primarul comunei ec. Balogh Istvan prezintă : Proiectul de hotărâre privind aprobarea
unor măsuri privind apărarea unor interese legitime ale locuitorilor din comuna Vărgata
Se trece la discuții:
Domnul consilier Katona Csaba Peter arată că sunt tot feluri de discuții în legătura
Ținutului Secuiesc.
Președintele ședinței supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea unor
măsuri privind apărarea unor interese legitime ale locuitorilor din comuna Vărgata
8 consilieri locali votează ,,pentru,, .
Se trece la dezbaterea celui de-al cincilea punct din ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind aprobarea măsurilor stabilite pentru recuperarea datoriilor față de bugetul local al
comunei Vărgata
Primarul comunei ec. Balogh Istvan prezintă : Proiectul de hotărâre privind aprobarea
măsurilor stabilite pentru recuperarea datoriilor față de bugetul local al comunei Vărgata
Se trece la discuții:
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că trebuiesc luate măsuri pentru recuperarea
datoriilor față de bugetul local al comunei Vărgata
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Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea măsurilor
stabilite pentru recuperarea datoriilor față de bugetul local al comunei Vărgata
8. consilieri locali votează ,,pentru,,.
Se trece la dezbaterea celui de-al șaselea punct din ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Achiziționare de utilaje
pentru serviciul de gospodărire comunală și achiziționarea de scaune pentru Căminul
Cultural Valea”
Primarul comunei ec. Balogh Istvan prezintă : : Proiect de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Achiziționare de utilaje pentru serviciul de
gospodărire comunală și achiziționarea de scaune pentru Căminul Cultural Valea”
Se trece la discuții:
Domnul primar ec. Balogh Istvan propune ca dezbaterea proiectului de hotărâre să fie
amânată pentru următoarea ședință a consiliului local.
Președintele ședinței supune la vot
Toți consilieri locali sunt de acord cu amânarea acestui punct din ordinea de zi
Se trece la dezbaterea celui de-al șaptelea punct din ordinea de zi: Cererea nr.2.547
din 25 iulie 2014 a domnului Szakacs Matyasi Endre
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că trebuie analizată situația domnului Szakacs
Endre și să fie puse în aplicare hotărârile consiliului local cu privire la întreținerea șanțurilor
care se află în fața imobilelor locuitorilor comunei și a șanțurilor care se află în proprietatea
comunei Vărgata.
Se trece la dezbaterea celui de-al optelea punct din ordinea de zi: Cererea nr. 2671
din 04 august 2014 ROMGAZ cu privire la concesionarea unor drumuri.
Președintele ședinței supune la vot .
Toți consilierii local votează ,, împotriva,,
Se trece la dezbaterea celui de-al nouălea punct din ordinea de zi: Diferite
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă lista persoanelor din comuna Vărgata care
merită să fie recunoscuți ca persoane cu diferite merite. Totodată prezintă informațiile
obținute despre domnul Szentmartoni Kalman cu origina din satul Mitrești .
Se trece la dezbaterea celui de-al zecelea punct din ordinea de zi: proiectul de
hotărâre privind renunţarea la reabilitarea şi modernizarea Şcolii Primare Mitreşti în cadrul
proiectului „Extinderea şi reabilitarea Şcolilor generale din localităţile Vărgata, Vadu,
Mitreşti şi Grîuşor, comuna Vărgata, judeţul Mureş”.
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind renunţarea la reabilitarea şi
modernizarea Şcolii Primare Mitreşti în cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea
Şcolilor generale din localităţile Vărgata, Vadu, Mitreşti şi Grîuşor, comuna Vărgata,
judeţul Mureş”.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Katona Csaba- Peter prezintă părerera consătenilor.
Domnul consilier Marton Zoltan dorește să primească niște informații mai concrete
despre hotărârile care au fost adoptate de consilerii din cadrul Parohiei unitariane din satul
Mitrești.
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Domnul consilier Kilyen Csaba arată că este necesară realizarea proiectului.
Președintele ședinței supune la vot proiectul de hotărâre privind renunţarea la
reabilitarea şi modernizarea Şcolii primare Mitreşti în cadrul proiectului „Extinderea şi
reabilitarea Şcolilor generale din localităţile Vărgata, Vadu, Mitreşti şi Grîuşor,
comuna Vărgata, judeţul Mureş”.
7 consilieri local votează ,,pentru,,. Domnul consilier Marton Zoltan votează ,,
împotriva,,.
Preşedinte de şedinţă.
Ambrus Jeno

Contrasemnează.
Secretar
Marinescu Ilona

