ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
PROCES

VERBAL

Încheiat astăzi la data de 16 octombrie 2013 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. 208 din 11 octombrie 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 ordinare este întocmit de doamna Marinescu Ilona
secretarul Primăriei comunei Vărgata.
Se face apelul nominal al consilierilor, rezultând că la lucrările şedinţei sunt prezenţi
domnii consilieri : Katona Csaba-Peter, Ambrus Jeno, Marton Zoltan, Kilyen Csaba, Laszlo
Laszlo, Isztojka Mihaly, Nagy Csaba, Balogh Blanka-Elizabeta și viceprimarul comunei
Varga Ervin. Lipsesc domnii consilieri locali: Molnar Endre și Mihaly Alexandru.
Pentru preşedintele şedinţei a fost ales ales domnul consilier Nagy Csaba. 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:
1.
Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa ordinară de
lucru a consiliului local Vărgata din data de 12 august 2013,
2.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Vărgata
pentru anul 2013
3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al
Comunei Vărgata la data de 30 iunie 2013
4.
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special de reprezentare a
autorităţii publice locale Vărgata în AGA ADI Ecolect Mureş
5.
Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale pentru întocmirea
planurilor parcelare
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea demolării clădirii situată la adresa Valea
nr. 184, comuna Vărgata, județul Mureș
7.
Prezentarea adresei nr. 2.575 din 26 august 2013 a Asociației Valea Nirajului cu
privire la cotizatia primariilor pentru funcționarea compartimentului SMURD
8.
Prezentarea adresei nr. 3.632 din 01 august 2013 a S.C. Gondor Security SRL
Tg Mures
9.
Diferite
Preşedintele şedinţei domnul consilier Nagy Csaba 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.
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 12 august 2013.
Președintele ședinței întreabă dacă sunt obiecții asupra procesului verbal ?
Obiecții nu sunt.
Președintele ședinței supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 12 august
2013.
Consilierii locali prezenți sunt de acord cu procesul verbal și votează ,, pentru,,.
Se trece la dezbaterea al 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 respectiv pentru efectuarea unor lucrări de
reparații curente la străzile situate lângă Căminul cultural din satul Mitrești, în satul Vadu
lângă imobilul domnului Nagy Zoltan, în satul Vărgata în fața Bisericii reformate , în satul
Mitrești lângă imobilul domnului Isztoica Mihaly. Totodată trebuie efectuată reparația unor
poduri din satul Valea și Mitrești. Prezintă lucrările care au fost deja efectuate și urmează să
fie terminate.
Domnul consilier Marton Zoltan întreabă dacă există un contract încheiat cu o firmă
pentru executarea lucrărilor prezentate și dacă există un act din care să reiasă cantitatea
lucrărilor ce trebuiesc efectuate și prețul unitar orar pentru lucrarile de reaparatii curente.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că o parte din lucrările care au fost efectuate au
fost achitate din alte surse decat din bugetul local al comunei.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că lucrările de reparații care au fost efectuate și
care sunt în curs de execuție sunt în interesul comunității locale.
Preşedintele şedinţei supune la vot Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
local al comunei Vărgata pentru anul 2013
Cu un număr de 9 voturi ,,pentru,, se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul
2013.
Preşedintele şedinţei trece la dezbaterea celui de al treilea punct din ordinea
de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al
Comunei Vărgata la data de 30 iunie 2013
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
contului de execuţie a bugetului local al Comunei Vărgata la data de 30 iunie 2013
Se trece la discuții
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că legea prevede să fie însușit de consiliul local
contul de execuție a bugetului comunei Vărgata la data de 30 iunie 2013.
Domnul consilier Marton Zoltan întreabă dacă contul de execuție se aprobă semestrial.
Doamna secretar arată că Legea nr. 273 din 2006 Legea finanțelor publice locale
prevede că trimestrial şi anual, ordonatorii principali de credite întocmesc situaţii financiare
asupra execuţiei bugetare, care se depun la direcţiile generale ale finanţelor publice. După
verificare, acestea întocmesc şi depun la Ministerul Finanţelor Publice situaţii financiare

centralizate privind execuţia bugetelor locale, pe ansamblul judeţului, la termenele şi potrivit
normelor stabilite de acesta. Ordonatorii principali de credite au obligaţia să întocmească şi
să anexeze la situaţiile financiare anuale rapoarte anuale de performanţă, în care să prezinte,
pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate şi pe cele obţinute, indicatorii şi
costurile asociate, precum şi situaţii privind angajamentele legale. Situaţiile financiare
anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către ordonatorii principali de credite, spre
aprobare, autorităţilor deliberative.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că membrii consiliului local trebuie să cunoasca
conținutul acestor conturi.
Preşedintele şedinţei supune la vot
Toți consielieri locali prezențivotează pentru
Se trece la dezbaterea celui de al patrulea punct din ordinea de zi: Proiectul de
hotărâre privind acordarea unui mandat special de reprezentare a autorităţii publice locale
Vărgata în AGA ADI Ecolect Mureş
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiect de hotărâre privind acordarea unui
mandat special de reprezentare a autorităţii publice locale Vărgata în AGA ADI Ecolect
Mureş
Se trece la discuții:
Domnul consilier Ambrus Jeno se interesează cum o să funcționeze colectarea
deșeurilor din comuna. Arată că din bugetul comunei Vărgata s-a achitat o sumă pentru
societatea de la Acățar și întreabă cum o să funcționeze aceasta societate
Domnul primar Balogh Istvan arată că societatea comercială din satul Acățar va
funcționa mai departe și o să colaboreze cu ADI Ecolect Mureș.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arata ca prin adoptarea aceastei hotărâri se
mandatează primarul comunei Vărgata să voteze în AGA ADI Ecolect Mureş Regulamentul
de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare al judeţului Mureş, aprobat
prin HCL al comunei Vărgata nr.13 din 04 aprilie 2013
Preşedintele şedinţei supune la vot.
9 consielieri locali votează pentru
Se trece la dezbaterea celui de al cincilea punct din ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind stabilirea taxelor speciale pentru întocmirea planurilor parcelare.
Domnul primar ec Balogh Istvan arată că este necesară finalizarea punerilor în posesie
a proprietarilor de terenuri pe teritoriul comunei Vărgata precum și întocmirea planurilor
parcelare. Pentru aceasta este necesarăangajarea unui specialist în măsurători topografice. În
bugetul local al comunei Vărgata nu sunt prevăzute fonduri pentru suportarea acestor
cheltuieli și pentru acest motiv trebuie stabilită o taxă specială care va fi în sumă de 15
lei/parcelă + TVA. Acxeastă sumă va fi suportat de proprietarii de terenuri care au fost și
sunt puși în posesie până în prezent.
Domnul consilier Ambrus Jeno arataă că trebuie desemnată o persoană care să
răspundă pentru buna desfășurare a lucrărilor .
Domnul consilier Varga Ervin arată că lucrările de punere în posesie trebuie finalizate
cât mai urgent și personalul din aparatul de specialitate al primarului; domnul Varga Ervin
viceprimar, domnul Gligor Robert-Laszlo referent de specialitate, doamna secretar
Marinescu Ilona, domna Denes Sara-Maria, domnul Toth Gyula șofer precum și doamna
Balogh Eva si doamna Marton Piroska,m doamne care cunosc situația terenurilor precum și
situația proprietăților.

Președintele ședinței supune la vot.
8 consilieri locali votează ,, pentru,,. Domnul consilier Ambrus Jeno votează
împotriva.
Se trece la dezbaterea celui de al șaselea punct din ordinea de zi Proiectul de hotărâre
privind aprobarea demolării clădirii situată la adresa Valea nr. 184, comuna Vărgata, județul
Mureș
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
demolării clădirii situată la adresa Valea nr. 184, comuna Vărgata, județul Mureș
Se trece la discuții:
Domnul consilier Ambrus Jeno arata ca , materialele de construcții care se obțini în
urma demolării clădirii (exemplu cărămida nu sunt de calitate. Propune ca pentru construirea
casei mortuale din satul Valea să fie folosită cărămidă de calitate.
Domnul consilier Marton Zoltan asrată că situația acestei clădire a fost discutată într-o
altă ședință a consiliului local.
Preşedintele şedinţei supune la vot
8 consielieri locali votează pentru și domnul consilier Marton Zoltan
voteaza ,, împotriva,,
Se trece la dezbaterea celui de al șaptelea punct din ordinea de zi: Prezentarea adresei
nr. 2.575 din 26 august 2013 a Asociației Valea
Nirajului cu privire la cotizatia primăriilor pentru funcționarea compartimentului SMURD .
Domnul primar prezină adresa nr. 2.575 din 26 august 2013 a Asociației
Valea Nirajului cu privire la cotizatia primariilor pentru funcționarea compartimentului
SMURD .
Domnul consilier arată că funcționarea acestei compartiment este inutilă.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că funcționarea SMURD-ului este necesară și
este în interesul cetățenilor care locuiesc în zona în care desfășoară activitatea echipa
SMURD.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că această echipă salvează vieți omenești și
funcționarea ei este absolut necesară.
Se trece la dezbaterea celui de al optelea punct din ordinea de zi: Prezentarea adresei
nr. 3.632 din 01 august 2013 a S.C. Gondor Security SRL Tg Mures
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă adresa trimisă de societatea Gondor
Security SRL Tg Mures
Se trece la discuții:
Domnul consilier Marton Zoltan întreabă dacă în clauza contractului încheiat cu
societatea Gondor Security este prevăzută posibilitatea de a majora suma stabilită.
Se trece la dezbaterea celui de al nouălea punct din ordinea de zi: Diferite
Preşedinte de şedinţă
Nagy Csaba
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