1

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
PROCES

VERBAL

Încheiat astăzi la data de 04 decembrie 2013 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. 228 din 02 decembrie 2013.
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, Ambrus Jeno, Marton Zoltan,
Kilyen Csaba, Laszlo Laszlo, Molnar Endre, Balogh Blanka-Elizabeta, și viceprimarul
comunei Varga Ervin. Lipsesc domnii consilieri locali Mihaly Alexandru, Nagy Csaba și,
Isztojka Mihaly.
Pentru preşedintele 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 ordinară de
lucru a consiliului local Vărgata din data de 14 noiembrie 2013,
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2013
3.
Diferite
Preşedintele şedinţei, doamna consilieră Balogh Blanka-Elisabeta , 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.
Domnul primar ec. Balogh Istvan solicită ca pe ordinea de zi a ședinței să fie întrodusă
și dezbaterea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea nr.
9/2001 privind însușirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei
Vărgata precum și discutarea proiectului de hotărâre cu privire la aderarea comunei Vărgata
la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.
Președintele ședinței supune la vot aprobarea întroducerii pe ordinea de zi a ședinței
extraordinare dezbaterea celor două proiecte de hotărâri prezentate de domnul primar.
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Toți consilierii locali prezenți la ședință sunt de acord cu dezbaterea problemelor
propuse 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 14 noiembrie 2013.
Președintele ședinței întreabă dacă sunt obiecții asupra procesului verbal ?
Domnul consilier Molnar Endre arată că domnia sa nu a fost la ședința din data de 14
noiembrie 2013 și pe acest motiv se abține de la vot.
Alte obiecții nu sunt.
Președintele ședinței supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 14 noiembrie
2013.
7 consilierii locali sunt de acord cu procesul verbal și votează ,, pentru,, și domnul
consilier Molnar Endre se abține.
Se trece la dezbaterea celui de-al doilea punct din ordinea de zi: Proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului local al comunei Vărgata pentru anul 2013.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului local al comunei Vărgata pentru anul 2013.
Se trece la discuții:
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă motivul pentru care este necesară
rectificarea bugetului local al comunei Vărgata.
Domnul consilier Katona Csaba-Peter se interesează dacă a fost achiziționat tractorul?
Domnul primar arată că a fost organizată licitația pentru achiziționarea tractorului,
licitație la care s-au prezentat trei firme. Urmează ca, comisia de licitație să analizeze
documentațiile depuse și să solicite completarea ofertelor, dacă este cazul, de la societățile
participante la licitație.
Domnul consilier Ambrus Jeno întreabă dacă s-a organizat licitație pentru procurarea
tractorului, dacă au fost solicitate oferte de preț pentru tractor și solicită primarului să fie
informați consilierii locali despre rezultatele licitației. Solicită ca domnia sa să aibă acces la
documentele licitației pentru cunoașterea modul cum a fost organizata licitatia.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că trebuie achiziționat un tractor de calitate .
Domnul consilier Katona Csaba-Peter propune primarului să fie achiziționat un tractor
performant care să aibă accesori pentru tuns fân și altele.
Domnul consilier Molnar Endre prezintă variante de utilaje care pot fi folosite în
interesul comunității.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că la capitolul Învățământ la cheltuielile de
personal suma prevazută este prea mare.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că salariile profesorilor sunt foarte mici.
Preşedintele şedinţei supune la vot Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
local al comunei Vărgata pentru anul 2013
Cu un număr de 8 voturi ,,pentru,, se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul
2013.
Preşedintele şedinţei trece la dezbaterea celui de al treilea punct din ordine
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de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea nr. 9/2001
privind însușirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei
Vărgata
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă proiectul de hotărâre
Se trece la discuții:
Domnul consilier Molnar Endre se interesează de ce a apărut această situație.
Domnul primar dă explicație la solicitarea domnului consilier
Preşedintele şedinţei supune la vot.
7 consielieri locali votează pentru . Domnul consilier Marton Zoltan se
abține.
Se trece la dezbaterea celui de al patrulea punct din ordinea de zi: proiect de hotărâre
privind aderarea comunei Vărgata la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA
INVEST MUREŞ”.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Ambrus Jeno intreaba daca alimentarea cu apa a comunei Vărgata va
fi asigurată curând.
Preşedintele şedinţei supune la vot.
Toți consielieri locali prezenți votează pentru
Se trece la dezbaterea celui de al cincilea punct din ordinea de zi:
Diferite
Domnul primar ec. Balogh Istvan se interesează dacă domnii consilieri locali s-au
gândit la posibilitatea rezolvării situației câinilor vagabonzi.
Domnul consilier Kilyen Csaba prezintă rolul asociației în această intervenție cu
privire la câinii vagabonzi.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că în comuna Vărgata au fost aduse 10 vulpi și
lăsate libere.
Domnul consilier Molnar Endre arată că asigurarea autospecialei PSI se expiră și
trebuie reînoită.
Preşedinte de şedinţă
Balogh Blanka-Elisabeta

Contrasemnează
Secretar
Marinescu Ilona

