ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
PROCES

VERBAL

Încheiat astăzi la data de 12 august 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. 187 din 8 august 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, Mihaly Alexandru și
viceprimarul comunei Varga Ervin. Lipsesc domnii consilieri locali: Molnar Endre
și Balogh Blanka-Elizabeta.
Pentru preşedintele şedinţei este 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 31 iulie 2013.
2.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Vărgata pentru
anul 2013
3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în

valoare de 817.000 lei
4.
Diferite
Preşedintele şedinţei supune spre aprobare consiliului local ordinea de zi
prezentată pe baza convocatorului primarului.
Toţi consilierii locali prezenţi sunt de acord cu ordinea de zi prezentată.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă proiectul de hotărâre privind
aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 817.000 lei. Arată că

împrumutul se referă la două proiecte respectiv ,, Reabilitarea Caminului cultural
din satul Valea, comuna Vărgata, judeţul Mureş,, și ,, Infiinţarea şi dotarea
serviciului de gospodărie comunală in Comuna Vărgata, judeţul Mureş,
Promovarea dansului popular în comuna Vărgata judeţul Mureş,, și trebuiesc
întocmite două hotărâri separate. Propune să fie întrodusă pe ordinea de zi
dezbaterea separată a celor două proiecte respectiv : 1. Proiectul de hotărâre privind
aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 428.000 lei pentru ,,
Reabilitarea Caminului cultural din satul Valea, comuna Vărgata, judeţul Mureş,, și
2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de
389.000 lei are în vedere realizarea proiectului ,,Infiinţarea şi dotarea serviciului de
gospodărie comunală in Comuna Vărgata judeţul Mureş și Promovarea dansului
popular în comuna Vărgata judeţul Mureş,,.
Toti consilierii locali sunt de acord cu retragerea a punctului trei de pe
ordinea de zi și introducerea pe ordinea de zi a celor două proiecte de hotărâre
propuse de domnul primar.
Presedintele sedintei trece la discutarea primului punct din ordinea de zi:
Supunerea spre aprobare a procesului verbal incheiat in sedinta ordinara de lucru a
consiliului local Vargata din data de 31 iulie 2013.
Presedintele sedintei intreaba daca sunt obiectii?
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că domnia sa nu votează pe
motivul că la ședința anterioară nu a fost prezent. Motivul că nu a fost la ședința de
consiliu local este că a întârziat 10 minute și din respect față de colegii consilieri
nu a deranjat ședința. Acelaș comportament propune să îl aibă și colegii consilieri.
Alte obiecții nu sunt.
Presedintele sedintei supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 31
iulie 2013.
Consilierii locali în afară de domnul consilier Mihaly Alexandru sunt de
acord , 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
realizarea obiectivelor prevăzute în proiect și arată că este necasar contractarea
unui împrumut. Împrumutul care se contractează pe o perioadă de trei ani este în
interesul comunității din comuna Vărgata. Arată că valoarea investițiilor trebuie
inclusă în bugetul local al comunei Vărgata și documentația trebuie să fie trimisă
la Cenrtu ADR Alba Iulia și la Ministerul de resort.

Domnul consilier Nagy Csaba arată că trebuie să fie reparat și Căminul
cultural din satul Griusorul , lucrare care a fost începută și nu este terminată.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că din lipsă de fonduri trebuie să
decidem amânarea executării lucrarilor de reparatii la căminul cultural din satul
Griusorul, eventual la sfârșitul anului dacă vor fi fonduri cu care să realizăm
lucrările prevăzute.
Domnul consilier Ambrus Jeno întreabă ce lucrări de modernizare urmează
să se facă la Căminul Cultural din satul Valea?
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că proiectul lucrării prevede și
schimbarea acoperișului datorită faptului că la verificarea proiectului s-a constatat
că acoperișul căminului cultural nu corespunde cu specificul zonei.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că acest acoperiș al căminului cultural
din satul Valea a fost făcut de câțva ani și consideră inutilă schimbarea acestuia.
Consideră că suma 100.000 euro prevăzută în proiect pentru reabilitarea clădirii
căminului cultural Valea este foarte mare .
Domnul consilier Marton Zoltan cere lămuriri de la domnul primar în
legătură cu valoarea investițiilor care urmează să fie făcute în interesul comunității
Vărgata. Consideră că suma de 428.000 lei pentru investiția Reabilitarea
Caminului cultural din satul Valea, comuna Vărgata, judeţul Mureş este foarte mare
față de 389.000 lei propusă pentru realizarea proiectului ,, Infiinţarea şi dotarea
serviciului de gospodărie comunală in Comuna Vărgata, judeţul Mureş și pentru
Promovarea dansului popular în comuna Vărgata judeţul Mureş. În această sumă
este prevăzută și achiziționarea unui tractor cu multiple funcțiuni.
Preşedintele şedinţei supune la vot Proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului local al comunei Vărgata pentru anul 2013
Cu un număr de 6 voturi ,,pentru,, iar 3 voturi ,,împotriva,, se aprobă
hotărârea. Votează împotriva domnii consilier Mihaly Alexandru, Ambrus Jeno și
Marton Zoltan.
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că, hotărârile bugetului local se
adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie ( art. 45 de Legea nr.
215/2001). Conform adresei nr. 9800/02.08.2012 Instituției Prefectului județului
Mureș cu privire la necesitatea de voturi pentru îndeplinirea cvorumului legal în
vederea desfășurării legale a ședințelor de consiliu dar și în vederea adoptării
hotărârilor ,, majoritatea necesară în vederea adoptării hotărârilor care se adoptă cu
votul majorității consilierilor în funcție este de 6 consilieri,,.
Preşedintele şedinţei trece la dezbaterea celui de al treilea punct din ordinea
de zi : Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în
valoare de 428.000 lei pentru investiția ,, Reabilitarea Caminului cultural din satul
Valea, comuna Vărgata, judeţul Mureş,,.

Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind
aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 428.000 lei pentru investiția ,,
Reabilitarea Caminului cultural din satul Valea, comuna Vărgata, judeţul Mureş,,.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că pentru repararea Căminului
Cultural din satul Valea s-a cheltuit o sumă de 60.000 lei. Arată că pentru
construirea unui cămin cultural în centrul comunei Vărgata a fost achiziționat un
teren și nici până în prezent nu s-au făcut demersuri pentru realizarea investiției.
Consideră că pentru modernizarea Căminului Cultural din satul Valea se cheltuiesc
prea mulți bani iar dacă pe teritoriul comunei Vărgata trebuie realizat o lucrare de
interes public pentru aceasta nu se poate aloca o sumă de 500 de lei pe motivul că
nu sunt fonduti. În fața Biserici reformate din satul Vărgata trebuiau făcute niște
lucrări minore și nici până în prezent aceasta nu s-au făcut. Centrul comunei
Vărgata trebuie sistematizat, întreținut, modernizat și atunci va avea un aspect
frumos. În acest sens pot fi păreri pro sau contra dar este o părere personală.
Schimbarea acoperișului Căminului cultural din satul Valea nu este necesară
deoarece acoperișul a fost schimbat acum câțva ani în urmă. Întreabă dacă au fost
valorificate țiglele
ce s-au recuperat cu ocazia schimbării acoperișului
Dispensarului medical din comuna Vărgata.
Domnul primar ec Balogh Istvan arată că proiectul pentru construirea
caminului cultural din satul Vargata este pe lista investițiilor ce urmează.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că se poate înțelege că fiecare
partid are nevoie de fonduri pentru alegerile ce urmează să fie în anii următori dar
consiliul local trebuie să fie atent si să ia în considerare interesele comunei și să
stabilească prioritățile investițiilor ce urmează să fie făcute pe teritoriul comunei
Vărgata.
Domnul consilier Marton Zoltan arată că tractorul ce va fi achiziționat este
util comunității Vărgata și cheltuielile ce urmează să fie făcute sunt mai puține
decât pentru reabilitarea căminului cultural Valea.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că fondurile care se obțin pentru
proiecte se alocă pe baza solicitărilor primite de la organele locale. Prioritățile
pentru realizarea acestor proiecte trebuiesc stabilite de consiliul local al comunei
Vărgata.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că proiectele care sunt în derulare au
fost aprobate de consiliul local în ședințele consiliului local din anul trecut. La
căminul cultural din satul Valea se organizează diferite evenimente și consideră
necesară modernizarea acestuia.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că, dacă în centru comunei Vărgata ar
fi un cămin cultural funcțional în această clădire se puteau organiza diferite
evenimente.

Domnul consilier Marton Zoltan arată că din suma de 100.000 euro, sumă ce
este prevăzută în proiectul prezentat de domnul primar pentru reabilitarea
caminului cultural din satul Valea, se poate construi o clădire nouă.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că anul trecut consiliul local a
aprobat proiectul în cauză și în momentul de față s-a ajuns la realizarea investiției.
Reprezentanții satului Valea urmăresc interesele lor, sunt în majoritate și în așa fel
reușesc să promoveze această investiție.
Domnul consilier Varga Ervin arată că în căminul cultural din satul Valea se
organizează foarte multe evenimente și cu aceste ocazii se realizează și venituri dar
pentru o funcționalitate mai bună este necesară realizarea investiției propusă de
domnul primar.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că urmează să fie acceptat proiectul
pentru construirea căminului cultural Vărgata și propune aprobarea hotărârii
prezentată de domnul primar
Domnul consilier Ambrus Jeno face obiecție asupra necesității realizarii
proiectului și contestă suma care este prevăzută în proiect pentru reabilitarea
caminului cultural din satul Valea.
Preşedintele şedinţei supune la vot
6 consielieri locali votează pentru iar domnii consilieri locali Ambrus Jeno
Marton Zoltan și Mihaly Alexandru votează împotrivă.
Se trece la dezbaterea celui de al patrulea punct din ordinea de zi: proiectul
de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 389.000 lei
pentru proiectul ,,Infiinţarea şi dotarea serviciului de gospodărie comunală in
Comuna Vărgata, judeţul Mureş Promovarea dansului popular în comuna Vărgata
judeţul Mureş,,.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă : proiectul de hotărâre privind
aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 389.000 lei pentru proiectul
,,Infiinţarea şi dotarea serviciului de gospodărie comunală in Comuna Vărgata,
judeţul Mureş Promovarea dansului popular în comuna Vărgata judeţul Mureş,,.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că achiziționarea unui tractor este în
interesul comuniutății Vărgata și trebuie aprobată.
Preşedintele şedinţei supune la vot.
8 consielieri locali votează pentru iar domnul consilier Mihaly Alșexandru
se abține.
Se trece la dezbaterea celui de al cincilea punct din ordinea de zi: Diferite
Doamna secretar arată că domnul Incze Kalman șeful politiei locale din
Vargata a avut o cerere prin care a solicitat fonduri pentru repararea cladirii politiei.
Cererea a fost discutată in sedinta din data de 31 iulie 2013 iar domnul Incze
Kalman seful de post al Poliției locale Vărgata este dezamagit, deoarece consiliul

local Vargata nu colaboreaza cu Politia locala Vargata și nu primeste nici un sprijin
din partea organelor locale.
Domnul consilier Mihaly Alexandru se interesează ca la Poliția Vărgata câți
angajați sunt și din ce cauză a fost preluată mașina politiei și predată la Politia din
satul Hodosa.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arata ca masina Politiei locale din Vargata
a fost transferată cu ocazia reorganizarii ce s-a facut in cadrul politiei.
Domnul consilier Marton Zoltan arată că trebuie să fie făcute niște lucrari de
întreținere la serviciul PSI și pentru aceasta sunt necesare 2 kg de vopsea și o
poensulă.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că Asociația din Vargata a
promovat un proicet de hotarare pentru incheierea unui contract de colaborare cu
Primăria Vărgata.
Domnul primar arată că această colaborare a fost discutată în ședința din data
de 31 iulie 2013.
Preşedinte de şedinţă
Nagy Csaba
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