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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 09 mai 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. 89 din 30 aprilie 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 : Katona Csaba-Peter, Marton Zoltan, Laszlo Laszlo,
Molnar Endre, Mihaly Alexandru, Kilyen Csaba, Isztojka Mihaly, Ambrus Jeno și Balogh
Blanka-Elizabeta și viceprimarul comunei Varga Ervin. Lipsește domnul consilier local Nagy
Csaba.
Pentru preşedinte al şedinţei a fost ales domnul consilier Molnar Endre.
Președintele ședinței salută pe cei prezenţi și declară deschise lucrările ședinței.
Doamna Marinescu Ilona secretarul comunei Vărgata arată că este depusă cererea nr.
1685 din 08 mai 2014 a domnului dr. Gagy Jozsef profesorul universitar al facultății
Sapienția Tg Mureș și propune președintelui ședinței ca dezbaterea acestuia să fie întrodusă
pe ordinea de zi al ședinței ordinare de lucru al consiliului local.
Președintele ședinței supune aprobării consilierilor local întroducerea pe ordinea de zi
proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 2.000 lei de la bugetul local pentru
acoperirea chltuielilor de participare a studenților și a profesorilor la manifestările ,,
Seminarii Șură,, manifestare organizată de Asociația PR Alpha împreună cu Universitatea
Sapienția Tg Mureș.
Toți consilierii locali sunt de acord ca proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de
2.000 lei de la bugetul local pentru acoperirea chltuielilor de participare a studen ților și a
profesorilor la manifestările ,, Seminarii Șură,, manifestare organizată de Asociația PR
Alpha împreună cu Universitatea Sapienția Tg Mureș să fie dezbătută în ședința consiliului
local din data de 09 mai 2014.
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 14 martie 2014,
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei
Vărgata pe anul 2014
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de execuție a bugetului local al
comunei Vărgata la data de 31 martie 2014.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei împrumut în valoare de
571.251,32 lei pentru executarea lucrărilor de investiții „Extinderea şi reabilitarea şcolilor generale
din localităţile Vărgata, Vadu, Mitreşti şi Grîuşorul, Comuna Vărgata, judeţul Mureș
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al
furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a comunei
Vărgata
6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea destinației masei lemnoasă
atribuită ca și cota de tăiere și aprobarea prețurilor cu care se valorifică masa lemnoasă
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor de închiriere a utilajelor, a
echipamentelor și a bunurilor aflate în dotarea Primăriei comunei Vărgata
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanei responsabilă cu Registrul
de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidennță a garanțiilor locale ale comunei
Vărgata
9. Cererea nr. 1380 din 09 aprilie 2014 a doamnei Balazs Ildiko din partea SC
Kronberger Grup SA sucursala Tg Mureș
10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domaniul public în domeniul privat
al comunei Vărgata, județul Mureș a unei teren aflat în administrarea consiliului local Vărgata situat
la adresa comuna Vărgata, satul Valea nr. 184, județul Mureș în vederea valorificării acestuia
11. 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 extraordinară de lucru a consiliului local
Vărgata din data de 14 martie 2014.
Președintele ședinței întreabă dacă sunt obiecții asupra procesului verbal ?
Nu sunt obiecții asupra procesului verbal din data de 14 martie 2014.
Președintele ședinței supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare de lucru a
consiliului local din data de 14 martie 2014.
9 consilieri locali sunt de acord cu procesul verbal și votează ,, pentru,,. Se abțini
domnii consilieri locali Ambrus Jeno și Mihaly Alexandru. Domnul consilier Ambrus Jeno se
abține pe motivul că nu a fost prezent la ședința consiliului local din data de 14 martie 2014.
Se trece la dezbaterea celui de-al doilea punct din ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vărgata pe anul 2014
Primarul comunei ec. Balogh Istvan prezintă : Proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului local al comunei Vărgata pe anul 2014. Arată că în bugetul local al comunei
Vărgata la capitolul 65.02. învățământ trebuie să fie cuprinsă suma de 11.000 lei din care 4.000 lei
reprezintă 1 % din valoarea autorizației de construire a școlilor din comuna Vărgata suma ce trebuie
să fie achitat față de Inspectoratul de Stat Construc ții. La capitolu 67.02 trebuie să fie cuprinsă
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suma de 1.000 lei care reprezintă 1 % din valoarea autoriza ției de construire a Căminului cultural
Valea suma ce trebuie să fie achitat față de Inspectoratul de Stat de Construc ții

Se trece la discuții:
Domnul consilier Ambrus Jeno face gălăgie în sensul că domnia sa nu cunoaște
amănuntele care au fost prezentate de domnul primar și contestă să fie aprobat rectificarea
bugetului local . Atrage atenția consilierilor că prezentarea făcută de domnul primar nu este
clară și face o propagandă să nu fie votat în forma prezentată. Este convins că nici un
consilier prezent la ședință nu cunoaște amănuntele dar din anumite obliga ții votează. Arată
că în cazul în care consilierii locali aprobă rectificarea bugetulul local al comunei Vărgata
urmează să răspundă și pe viitor vor avea probleme.
Domnul consilier Marton Zoltan cere niște lămuriri cu privire la cheltuielile care vor fi
sau au fost făcute cu dezăpezirea drumurilor și străzilor comunei Vărgata.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că este necesar cunoașterea modului de
executare a lucrărilor și achitarea contravalorii lucrărilor executate.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă situația celor solicitate de domnii consilieri
locali.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării
bugetului local al comunei Vărgata pe anul 2014.

8 consilieri locali votează ,,pentru,,. Se abține domnul consilier local Mihaly
Alexandru și votează ,,împotriva,, domnul consilier Ambrus Jeno.
Se trece la dezbaterea celui de-al treilea punct din ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Vărgata la data de 31 martie
2014.
Primarul comunei ec. Balogh Istvan prezintă : Proiectul de hotărâre privind aprobarea
contului de execuție a bugetului local al comunei Vărgata la data de 31 martie 2014.

Se trece la discuții:
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că este vorba de execuția bugetului pentru
trimestrul I anului curent și trebuie votat.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de
execuție a bugetului local al comunei Vărgata la data de 31 martie 2014.

8 consilieri locali votează ,,pentru,, . Se abține domnul consilier local Mihaly
Alexandru și votează ,,împotriva,, domnul consilier Ambrus Jeno.
Se trece la dezbaterea celui de-al patrulea punct din ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind aprobarea contractării unei împrumut în valoare de 571.251,32 lei pentru executarea
lucrărilor de investiții „Extinderea şi reabilitarea şcolilor generale din localităţile Vărgata, Vadu,
Mitreşti şi Grîuşorul, Comuna Vărgata, judeţul Mureș
Primarul comunei ec. Balogh Istvan prezintă : Proiectul de hotărâre privind aprobarea
contractării unei împrumut în valoare de 571.251,32 lei pentru executarea lucrărilor de investi ții
„Extinderea şi reabilitarea şcolilor generale din localităţile Vărgata, Vadu, Mitreşti şi Grîuşorul,
Comuna Vărgata, judeţul Mureș

Se trece la discuții:
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că perioada pe care trebuie încheiat contractul de
împrumut este 10 ani și mandatul consilierilor locali se expiră peste 2 ani.

4

Domnul consilier Molnar Endre arată că după părerea domniei sale este necesar ca
consilierii locali să însușească conținutul proiectului de hotărâre să cunoască în amănunte
atât perioada cât și procentul care va fi c dobânda asupra sumei împrumutate. Nu se poate
aproba contractarea unui împrumut pentru comună, dacă nu se cunosc toate amănuntele.
Președintele ședinței supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării
unei împrumut în valoare de 571.251,32 lei pentru executarea lucrărilor de investi ții „Extinderea şi
reabilitarea şcolilor generale din localităţile Vărgata, Vadu, Mitreşti şi Grîuşorul, Comuna Vărgata,
judeţul Mureș.

8 consilieri locali votează ,,pentru,, . Se abține domnul consilier local Molnar
Endre și votează ,,împotriva,, domnii consilieri locali Ambrus Jeno și Mihaly Alexandru.
Se trece la dezbaterea celui de-al cincilea punct din ordinea de zi: proiectul de hotărâre
privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii
electronice pe proprietatea publică şi privată a comunei Vărgata.
Primarul comunei ec. Balogh Istvan prezintă: proiectul de hotărâre privind aprobarea
modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe
proprietatea publică şi privată a comunei Vărgata.

Se trece la discuții:
Domnul consilier Mihaly Alexandru
Domnul consilier
Domnul consilier
Domnul consilier
Domnul consilier
Președintele ședinței supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modului de
exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea
publică şi privată a comunei Vărgata.

7 consilieri locali votează ,,pentru,,. Se votează ,,împotriva,, domnii consilieri
locali Ambrus Jeno,Molnar Endre, Marton Zoltan și Mihaly Alexandru.
Se trece la dezbaterea celui de-al șaselea punct din ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind la aprobarea destinației masei lemnoasă atribuită ca și cota de tăiere și aprobarea pre țurilor
cu care se valorifică masa lemnoasă
Primarul comunei ec. Balogh Istvan prezintă : Proiectul de hotărâre privind la aprobarea
destinației masei lemnoasă atribuită ca și cota de tăiere și aprobarea pre țurilor cu care se valorifică
masa lemnoasă

Se trece la discuții:
Domnul consilier
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind la aprobarea destinației
masei lemnoasă atribuită ca și cota de tăiere și aprobarea pre țurilor cu care se valorifică masa
lemnoasă

7 consilieri locali votează ,,pentru,,
Se trece la dezbaterea celui de-al șaptelea punct din ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind stabilirea tarifelor de închiriere a utilajelor, a echipamentelor și a bunurilor aflate în dotarea
Primăriei comunei Vărgata
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Primarul comunei ec. Balogh Istvan prezintă : Proiectul de hotărâre privind stabilirea
tarifelor de închiriere a utilajelor, a echipamentelor și a bunurilor aflate în dotarea Primăriei
comunei Vărgata
Se trece la discuții:
Domnul consilier
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor de
închiriere a utilajelor, a echipamentelor și a bunurilor aflate în dotarea Primăriei comunei Vărgata

7 consilieri locali votează ,,pentru,,
Se trece la dezbaterea celui de-al optelea punct din ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind desemnarea persoanei responsabilă cu Registrul de evidență a datoriei publice locale și
Registrul de evidennță a garanțiilor locale ale comunei Vărgata
Primarul comunei ec. Balogh Istvan prezintă : Proiectul de hotărâre privind desemnarea
persoanei responsabilă cu Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidennță a
garanțiilor locale ale comunei Vărgata

Se trece la discuții:
Domnul consilier
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind desemnarea persoanei
responsabilă cu Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidennță a garanțiilor
locale ale comunei Vărgata

7 consilieri locali votează ,,pentru,,
Se trece la dezbaterea celui de-al nouălea punct din ordinea de zi Cererea nr. 1380 din
9 prilie 2014 a doamnei Balazs Ildiko din partea SC Kronberger Grup SA sucursala Tg Mure ș
Primarul comunei ec. Balogh Istvan prezintă : Cererea nr. 1380 din 09 aprilie 2014 a
doamnei Balazs Ildiko din partea SC Kronberger Grup SA sucursala Tg Mureș

Se trece la discuții:
Domnul consilier
Președintele ședinței supune la vot
7 consilieri locali votează ,,pentru,,
Se trece la dezbaterea celui de-al zecelea punct din ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind trecerea din domaniul public în domeniul privat al comunei Vărgata, jude țul Mureș a unei
teren aflat în administrarea consiliului local Vărgata situat la adresa comuna Vărgata, satul Valea nr.
184, județul Mureș în vederea valorificării acestuia
Primarul comunei ec. Balogh Istvan prezintă : Proiectul de hotărâre privind trecerea din
domaniul public în domeniul privat al comunei Vărgata, județul Mureș a unei teren aflat în
administrarea consiliului local Vărgata situat la adresa comuna Vărgata, satul Valea nr. 184, jude țul
Mureș în vederea valorificării acestuia

Se trece la discuții:
Domnul consilier
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind trecerea din domaniul
public în domeniul privat al comunei Vărgata, județul Mureș a unei teren aflat în administrarea
consiliului local Vărgata situat la adresa comuna Vărgata, satul Valea nr. 184, jude țul Mure ș în
vederea valorificării acestuia

7 consilieri locali votează ,,pentru,,
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Se trece la dezbaterea celui de-al unusprezecelea punct din ordinea de zi: Cererea
domnului Gagyi Jozsef

Primarul comunei ec. Balogh Istvan prezintă : Cererea domnului Gagyi Jozsef
Se trece la discuții:
Domnul consilier
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre
7 consilieri locali votează ,,pentru,,
Se trece la dezbaterea celui de-al douăsprezecelea punct din ordinea de zi: Diferite
Primarul comunei ec. Balogh Istvan prezintă :
Se trece la discuții:
Domnul consilier Mihaly Alexandru prezintă o problemă personală. Prezintă că
domnia sa are nevoie de o adeverință de teren și de locuin ță din eveiden țele primăriei
Vărgata. Se angajează în fața consilierilor locali că va achita toate datoriile fa ță de bugetul
local al comunei Vărgata până la data de 31 iulie 2014.
Primarul comunei arată că aceasta este o măsură adoptată de consiliul local în vederea
achitării față de bugetul local al comunei Vărgata toate restanțele

Preşedinte de şedinţă.
Molnar Endre

Contrasemnează.
Secretar
Marinescu Ilona

