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ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
PROCES

VERBAL

Încheiat astăzi la data de 09 ianuarie 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. 1 din 07 ianuarie 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 şedinţe extraordinare este întocmit de doamna jurist
Marinescu Ilona secretarul Primăriei comunei Vărgata.
Se face apelul nominal al consilierilor, rezultând că la lucrările şedinţei extraordinare
de lucru sunt prezenţi domnii consilieri : Katona Csaba-Peter, Marton Zoltan, Laszlo
Laszlo, Mihaly Alexandru, Molnar Endre, Balogh Blanka-Elizabeta, și viceprimarul comunei
Varga Ervin. Lipsesc domnii consilieri locali Kilyen Csaba, Nagy Csaba, Isztojka Mihaly și
Ambrus Jeno.
Preşedinte al şedinţei a fost aleasă doamna consilieră Balogh Blanka-Elisabeta.
Preșesintele ședinței salută pe cei prezenţi și declară deschise lucrările ședinței.
Domnia sa 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 18 decembrie 2013,
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul
bugetului local, a deficitului secţiunii de dezvoltare aferentă anului 2013
3.
Cererea nr.12 din data de 06 ianuarie 2014 a domnului Molnar Endre prin care
solicită acordarea unor scutiri pentru pompieri civili voluntari
4.
Cererea nr. 13 din data de 06 ianuarie 2014 a domnului Molnar Endre
5.
Diferite
Preşedintele şedinţei, doamna consilieră Balogh Blanka-Elisabeta , supune spre
aprobare consiliului local ordinea de zi prezentată pe baza convocatorului primarului.
Domnul consilier Mihaly Alexandru contestă că în convocatorul ședinței este trecută
aprobarea procesului verbal din data de 04 decembrie 2013 iar în data de 18 decembrie 2013
a fost o ședință extraordinară și nu înțelege care este motivul acesteia. Întreabă care este
motivul că se convoacă ședințe extraordinare.
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Domnul primar ec Balogh Istvan arată că, hotărârea privind aprobarea acoperirii
definitive din excedentul bugetului local, a deficitului secţiunii de dezvoltare aferentă anului
2013, trebuie predată la Adnministratia Finantelor Tg Mureș și este necesară adoptarea cu
maximă urgență a hotărârii.
Doamna secretar jr. Marinescu Ilona arată că în convocator este vorba de o eroare de
redactare, iar din conținutul procesului verbal prezentat reiese că ședința din data de 04
decembrie și din data de 18 decembrie 2013 au fost ședințe extraordinare.
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 18 decembrie 2013.
Președintele ședinței întreabă dacă sunt obiecții asupra procesului verbal ?
Nu sunt obiecții asupra procesului verbal din data de 18 decembrie 2013.
Președintele ședinței supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare de lucru a
consiliului local din data de 18 decembrie 2013.
6 consilieri locali sunt de acord cu procesul verbal și votează ,, pentru,, iar domnul
consilier Mihaly Alexandru nu votează motivând că domnia sa nu a fost prezent la ședința
extraordinară din data de 18 decembrie 2013.
Se trece la dezbaterea celui de-al doilea punct din ordinea de zi: Proiectul de hotărâre
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local, a deficitului secţiunii
de dezvoltare aferent anului 2013.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
acoperirii definitive din excedentul bugetului local, a deficitului secţiunii de dezvoltare
aferent anului 2013.
Se trece la discuții:
Doamna Dobandi Ida consilierul cu atribuții de contabilitate prezintă detailat cifrele
care au fost utilizate și prezintă motivul pentru care este necesară adoptarea acestei hotărâri.
Domnul consilier Marton Zoltan pune întrebarea: de ce suma prezentată de doamna
contabilă a rămas ca excedent bugetar la sfârșitul anului 2012 nu a fost cheltuit în anul
2012 ?
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă motivele pentru care a rămas această sumă.
Preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii
definitive din excedentul bugetului local, a deficitului secţiunii de dezvoltare aferent anului
2013.
Cu un număr de 6 voturi ,,pentru,, se aprobă. Domnul consilier Mihaly Alexandru
se abține de la vot.
Preşedintele şedinţei trece la dezbaterea celui de al treilea punct din ordinea
de zi: Cererea nr.12 din data de 06 ianuarie 2014 a domnului Molnar Endre prin care solicită
acordarea unor scutiri pentru pompieri civili voluntari.
Doamna secretar jr. Marinescu Ilona prezintă cererea nr. 12 din data de 06 ianuarie
2014 a domnului Molnar Endre.
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Se trece la discuții:
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că propunerea domnului Molnar Endre este o
propunere corectă datorită faptului că membrii serviciului de popmpieri voluntari desfășoară
o muncă în interesul comunității și trebuie să fie stimulați în activitatea pe care o desfășoară.
Este o echipă care se compune din tinerii comunei noastre și aceste persoane trebuiesc
apreciate pentru munca lor voluntară pe care o desfășoară. De fapt aceste facilități pentru
pompierii volunatri au fost acordate și în regimul trecut.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că serviciul de voluntariat funcționează la
nivelul comunei și cum a funcționat în regimul trecut nu aparține prezentului. La nivelul
comunei este o echipă de fotbal și aceștia trebuie stimulați.
Domnia sa recunoaște că are opinie diferită: de exemplu anul trecut cu ocazia
dezbaterii proiectului de hotărâre cu privire la majorarea impozitelor și taxelor locale domnia
sa cu domnul consilier Ambrus Jeno au votat împotriva și domnul consilier Laszlo Laszlo s-a
abținut.
Domnul consilier Katona Csaba-Peter arată că membrii echipei de fotbal primesc la
sfârșitul anului 5000 lei.
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă dacă serviciul de voluntariat
funcționează în cadrul asociației sau ca serviciu subordonat Primăriei .
Domnul primar ec Balogh Istvan arată că în cadrul primăriei comunei Vărgata s-a
înființat serviciul de voluntariat.
6 consilieri locali prezenți la ședință sunt de acord ca pentrupomierii voluntari să fie
acordată scutirea solicitată .
Se trece la dezbaterea celui de al patrulea punct din ordinea de zi: Cererea nr. 13 din
data de 06 ianuarie 2014 a domnului Molnar Endre.
Doamna secretar jr. Marinescu Ilona prezintă cererea nr. 12 din data de 06 ianuarie
2014 a domnului Molnar Endre.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că pentru siguranța pompierilor este necesar să
fie afișată o tăbliță lângă tăblița cu nr. de casă, pentru a putea lua măsurile de siguranță ce se
impun.
Domnul consilier Molnar Endre întreabă dacă confecționarea acestor tăblițe va fi
comandată de primăria Vărgata sau de persoanele care sunt în cauză.
Doamna consilier Balogh Blanka Elisabeta arată că persoanele trebuiesc anunțate de
acestă obligație , dar trebuie găsită metoda prin care se poate face o evidență a buteliilor de
gaze . Eventual persoanele din comuna Vărgata care se ocupă cu comercializarea buteliilor
de gaze pot să dea un tabel cu locuitorii care achiziționează sau schimbă butelii de aragaz.
Persoanele care comercializează sunt Kilyen Csaba în satul Mitresti , Mihaly Ida în satul
Vargata, Laszlo Ottilia în satul Valea , Balogh Ileana în satul Valea.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că nu toți locuitorii comunei achiziționează
sau schimbă buteliile de gaze în magazinele din comuna noastră.

4

Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că cele dicutate în ședința consiliului local
trebuiesc aduse la cunoștința locuitorilor comunei cu ocazia ședințelor care se vor ține în
cursul lunii ianuarie 2014 în fiecare sat al comunei Vărgata.
6 consielieri locali sunt de acord să fie luate măsurile necesare, dar domnul consilier
Mihaly Alexandru se abține că nu știe de fapt ce norme legale trebuiesc respectate.
Se trece la dezbaterea celui de al cincilea punct din ordinea de zi: diferite
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă consilierilor că în data de 24 ianuarie 2014
se organizează o excursie în comuna Kakasd Ungaria și persoanele care vor să meargă să
anunțe pentru a putea fi comunicate domnului primar al comunei Kakasd.
Solicită consilierilor să fie stabilită data în care se vor organiza adunările sătești.
Domnul consilier Mihaly Alexandru propune să fie organizat după amiază ca oamenii
să aibă posibilitatea de a veni la ședințe.
În satul Mitrești s-a stabilit data de 17.01.2014 după masă orele 18.
În celelalte sate se va stabili data și ora ulterior și vor fi comunicate domnului primar
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