ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
PROCES

VERBAL

Încheiat astăzi la data de 31 iulie 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. 178 din 24 iulie 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, Balogh Blanka-Elizabeta și viceprimarul comunei Varga Ervin.
Lipsesc domnii consilieri locali: Molnar Endre, Isztojka Mihaly, Nagy Csaba și Mihaly
Alexandru.
Preşedintele şedinţei, domnul consilier Kilyen Csaba, 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 22 mai 2013,
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării hotărârii nr. 11 din 27 februarie
2013 privind contractarea unui împrumut în valoare de 2,5 milliarde lei, în
conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind
luarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri
financiare, precum şi modificarea unor acte normative
3. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă al comunei Vărgata, județul Mureș
4. Proiect de hotărâre privind numirea persoanei cu atribuţii de indrumare, control şi
constatare a încălcării legii în domeniul Prevenirii şi Stingerii Incendiilor pe
teritoriul comunei Vărgata, județul Mureș.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind condiţiile de
autorizare şi funcţionare a unităţilor comerciale şi de prestări servicii şi a
diverselor activităţi desfăşurate pe domeniul public al comunei Vărgata
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea și sancționarea contravenților pe teritoriul
comunei Vărgata.

7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea privind adoptarea unui model unic de

proces-verbal de constatare şi sancţionare a contraven ţiilor prev ăzute în Hotărârile
Consiliului Local al comunei Vărgata
8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Vărgata pentru
anul 2014
9. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la contractul de
concesiune a imobilului cu destinaţie de cabinet medical din comuna Vărgata
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei primăriei și a statului de funcții
al aparatului de specialitate al primarului comunei Vărgata
11.Cererea nr. 1.741 din 24 mai 2013 a domnului Incze Kalman-Ede – șeful de post
al Poliției Vărgata
12.Cererea nr. 1.798 din 03 iunie 2013 a Parohiei Unitariane din Tg Mures
13.Cererea nr. 2.022 din 17 iunie 2013 a doamnei Marton Ilona
14.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.
Secretarul comunei roagă consilierii locali să depună sau s[ actualizezedeclarațiile
de avere și declarațiile de interese, declarații ce trebuiau depuse până la data de 15 iunie.
Până în prezent nu au depus declarații numai o parte dintre aleșii locali, deși formulare
pentru declarații au fost distribuite tuturor consilierilor.
Domnul primar ec. Balogh Istvan doreste ca pe ordinea de zi sa fie introdusă
discutarea a trei proiecte de hotărâri: Proiect de hotărâre privind aprobarea plății sumei de
2.000 lei către organizatori ca și contribuție la cheltuielile de participare a studenților și a
profesorilor la manifestările ,, Seminarii Șură,, ; Proiect de hotărâre privind aprobarea
alocării sumei de 1.000 lei pentru participarea copiilor în tabără teatrală; Proiect de
hotărâre privind aprobarea stabilirii locurilor publice pentru exercitarea activității de
comercializare pe teritoriul comunei Vărgata
Toti consilierii locali sunt de acord cu introducerea pe ordinea de zi a celor trei
proiecte de hotărâre.
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 22 mai 2013 și procesul verbal din data de 16 iulie
2013.
Presedintele sedintei intreaba daca sunt obiectii?
Nu sunt obiecții.
Presedintele sedintei supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 22 mai
2013 și procesul verbal din data de 16 iulie 2013.
Toti consilierii sunt de acord , votează ,, pentru,,
Se trece la dezbaterea al celui de al doilea punct din ordinea de zi: Proiect de
hotărâre privind aprobarea revocării hotărârii nr. 11 din 27 februarie 2013 privind
contractarea unui împrumut în valoare de 2,5 milliarde lei, în conformitate cu prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind luarea unor măsuri pentru
reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor
acte normative

Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
revocării hotărârii nr. 11 din 27 februarie 2013 privind contractarea unui împrumut în
valoare de 2,5 milliarde lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 3/2013 privind luarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din
economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative
Se trece la discuții :
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că împrumutul planificat nu a fost necesar
găsindu-se posibilitatea de a achita arieratele din fonduri prorii și propune să fie aprobată
revocarea hotărârii
Preşedintele şedinţei supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea revocării
hotărârii nr. 11 din 27 februarie 2013 privind contractarea unui împrumut în valoare de
2,5 milliarde lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
3/2013 privind luarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte
măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative
Cu un număr de 7 voturi ,,pentru,, , se aprobă hotărârea.
Preşedintele şedinţei trece la dezbaterea celui de al treilea punct din ordinea
de zi : Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă al comunei Vărgata, județul Mureș
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind
reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Vărgata, județul
Mureș
Se trece la discuții:
Domnul consilier Marton Andras întreabă dacă s-a purtat o discuție cu domnul
Szabo Arpad administratorul Asociației Vărgata.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că s-a dicutat atât cu domnul Szabo Arpad
cât și cu specialiștii de la ISU Tg –Mureș. Arată că pentru preluarea atribuțiilor cu privire
la SVSU a fost delegat domnului Damo Mihaly anagajtul Primăriei Vărgata iar sarcina de
șofer a fost repartizată domnului Toth Gyula anagajat ca șofer în cadrul aparatului de
specialitate a primarului. Acest lucru a fost necesar datorită faptului că pentru
funcționarea serviciului respectiv Legea prevede că este necesar să aibă angajați in
aparatul de specialitate.
Se trece la dezbaterea celui de al patrulea punct din ordinea de zi: Proiectul de
hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind condiţiile de autorizare şi funcţionare
a unităţilor comerciale şi de prestări servicii şi a diverselor activităţi desfăşurate pe
domeniul public al comunei Vărgata
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului privind condiţiile de autorizare şi funcţionare a unităţilor comerciale şi de
prestări servicii şi a diverselor activităţi desfăşurate pe domeniul public al comunei
Vărgata
Se trece la discuții:
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că acest regulament se referă la activităţile
din sectorul comercial, al serviciilor de piaţă şi al producţiei, întărind disciplina în ceea ce
priveşte condiţiile de autorizare şi functionare a acestora.
Reglementările cuprinse în regulament vin în sprijinul protecţiei vieţii, sănătăţii şi
securităţii consumatorilor, precum şi a întăririi ordinii şi liniştii publice

Domnul consilier Ambrus Jeno arată că nu trebuie să fie adoptată o astfel de
hotărâre.
Preşedintele şedinţei supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului privind condiţiile de autorizare şi funcţionare a unităţilor comerciale şi de
prestări servicii şi a diverselor activităţi desfăşurate pe domeniul public al comunei
Vărgata
6 consielieri locali votează pentru iar domnul consilier Ambrus Jeno
votează împotrivă.
Se trece la dezbaterea celui de al cincilea punct din ordinea de zi: Proiectul de
hotărâre privind numirea persoanei cu atribuţii de indrumare, control şi constatare a
încălcării legii în domeniul Prevenirii şi Stingerii Incendiilor pe teritoriul comunei
Vărgata, județul Mureș.
Domnul primar prezinta Proiectul de hotărâre privind numirea persoanei cu
atribuţii de indrumare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul Prevenirii şi
Stingerii Incendiilor pe teritoriul comunei Vărgata, județul Mureș.
Se trece la discuții
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că pentru îndeplinirea acestor sarcini persoana
cea mai potrivită este domnul viceprimar Varga Ervin.
Domnul viceprimar Varga Ervin arată că trebuie numită o persoană care se ocupă cu
problemele în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor pe teritoriul comunei Vărgata.
Președintele ședinței supune la vot și consilierii locali votează cu 7 voturi
,,
pentru,,.
Se trece la dezbaterea celui de al şaselea punct din ordinea de zi: Proiectul de
hotărâre privind stabilirea și sancționarea contravenților pe teritoriul comunei Vărgata.
Domnul primar prezintă Proiectul de hotărâre privind stabilirea și sancționarea
contravenților pe teritoriul comunei Vărgata.
Se trece la discuții:
Domnul primar Balogh Istvan arată că este necesar să fie o reglementare cu privire
la sancționarea contravenților pe teritoriul comunei Vărgata.
Domnul consilier Marton Andras arată că aplicarea sancțiunilor este necesarăpentru
asigurarea climatului de ordine, curățenie și liniște publică. Solicită primarului să fie
prezentat semestrial consilierilor locali un raport cu privire la sancțiunile care au fost
aplicate pentru contravenții de pe teritoriul comunei Vărgata.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că aceste măsuri nu trebuiesc luate față de
cetățenii comunei Vărgata.
Domnul consilier Katona Csaba Peter arată că a fost adoptată de consiliul local în
urmă cu câțva ani o hotărâre cu privire la aplicarea sancțiunilor față de persoanele care nu
respectă prevederile hotărârii consiliului local cu privire la stabilirea obligaţiilor şi
responsabilităţiilor concrete care revin instituțiilor publice, agenţiilor economici şi
cetăţenilor.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că în urmă cu câțva ani au fost probleme în
satul Mitrești cu locuitorii din strada Cimitir deoarece au depozitat fân , mașini agricole în
fața caselor de locuit și a fost adoptată o hotărâre de consiliu local prin care a fost
reglementată interzicerea depozitării bunurilor pe spații publice blocând în acest fel
accesul la imobilele în caz de necesitate .

Președintele ședinței supune la vot. 6 consilieri locali votează ,, pentru,, și un
consilier local domnul Ambrus Jeno votează împotriva.
Se trece la dezbaterea celui de al şaptelea punct din ordinea de zi: Proiectul de
hotărâre cu privire la aprobarea privind adoptarea unui model unic de proces-verbal de
constatare şi sancţionare a contravenţiilor prev ăzute în Hotărârile Consiliului Local al
comunei Vărgata
Domnul primar prezintă Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea privind
adoptarea unui model unic de proces-verbal de constatare şi sanc ţionare a contraven ţiilor
prevăzute în Hotărârile Consiliului Local al comunei Vărgata.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că modelul prezentat este asemănător cu
modelul care folosit de organele poliției.
Președintele ședinței supune la vot și 6 consilieri locali votează,, pentru,, și domnul
consilier Ambrus Jeno votează ,, împotriva,,
Se trece la dezbaterea celui de al optelea punct din ordinea de zi Proiectul de
hotărârre privind rectificarea bugetului local al comunei Vărgata pentru anul 2014
Domnul primar prezintă Proiectul de hotărârre privind rectificarea bugetului local al
comunei Vărgata pentru anul 2014
Se trece la discuții:
Domnul consilier Ambrus Jeno propune aprobarea rectificării bugetului local așa
cum a fost prezentat de domnul primar.
Președintele ședinței supune la vot și toți 7 consilieri locali prezent la ședința
consiliului local votează,, pentru,,
Se trece la dezbaterea celui de al nouălea punct din ordinea de zi: Proiectul de
hotarare privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la contractul de concesiune
a
imobilului cu destinaţie de cabinet medical din comuna Vărgata.
Primarul prezintă Proiectul de hotarare privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la
contractul de concesiune a imobilului cu destinaţie de cabinet medical din comuna
Vărgata.
Se trece la discuții
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că la stabilirea revedenței consiliul local
trebuie să țineă cont că este în interesul comunei iar medicul locuiește în comună Să fie
stabilit revedență un euro.
Domnul consilier Marton Andrei arată că trebuie respectată legislația în vigoare și
să fie stabilită așa cum prevede legea.
Doamna secretar arată că contractul de concesiune a fost încheiat pe o perioadă de
15 ani în data de 29 septembrie 2004 și după cinci ani concendentul trebuia să modifice
valoarea revedenței pornind de la prețul pieței sub care redevența nu poate fi acceptată.
Domnul consilier arată că valoarea revedenței trebuie să fie stabilită la 1,10
euro/mp/an.
Domnul viceprimar Varga Ervin arată că redevența trebuie să fie stabilită la 2
euro/mp/an.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că în multe localități cabinetele mediacle sunt
date în folosință gratuită. Datorită faptului că nivelul economiei a scăzut în ultimii ani
domnia sa propune ca redevența să fie stabilită la 1 euro/mp/an.

Președintele ședinței supune la vot și toți 7 consilieri locali prezent la ședința
consiliului local votează,, pentru,,
Se trece la dezbaterea celui de al zecelea punct din ordinea de zi: Proiectul de
hotărâre privind aprobarea organigramei primăriei și a statului de funcții al aparatului de
specialitate al primarului comunei Vărgata.
Primarul prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei primăriei și
a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Vărgata.
Se trece la discuții
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că Ordonanța a reglementat desfințarea
posturilor vacante.
Președintele ședinței supune la vot și toți 7 consilieri locali prezent la ședința
consiliului local votează,, pentru,,
Se trece la dezbaterea celui de al unsprezecelea punct din ordinea de zi: Cererea nr.
1.741 din 24 mai 2013 a domnului Incze Kalman-Ede – șeful de post al Poliției Vărgata.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că deoarece Primăria Vărgata a primit cu 400
milioane lei mai puțin de la Finanțele publice și cheltuielile sunt foarte mari nu sunt
fonduri. Dacă este în proprietatea Primăriei se poate asigura o parte din cheltuieli.
Domnul consilier Marton Andrei întreabă în proprietatea cui este clădirea Poliției
locale? Arată că sunt foarte multe cheltuieli cu proiecte și cu alte investiții eventual să fie
asigurat materialul pentru zugravit.
Domnul primar Balogh Istvan arată că imobilul Poliției Văragata este în proprietatea
MAI.
Consilierii locali nu sunt de acord să fie alocată o sumă pentru Poliția locală Vărgata
eventual o parte din materialele necesare pentru zugrăvit să fie cumpărate de Primăria
Vărgata, dacă vor fi fonduri în acest sens.
Se trece la dezbaterea celui de al douăsprezecelea punct din ordinea de zi: Cererea
nr. 1.798 din 03 iunie 2013 a Parohiei Unitariane din Tg Mures
Primarul comunei arată că trebuie trimisăo adresă la ciobanul Bartalis Mihaly prin
care să fie atenționat să respecte dreptul de proprietate a Asociației Unitacoop Tg Mureș.
Se trece la dezbaterea celui de al treisprezecelea punct din ordinea de zi : Cererea
nr. 2.022 din 17 iunie 2013 a doamnei Marton Ilona
Doamna consilier Balogh Blanka propune primarului să convoce pe toți asistenți
personali care sunt anagajții primăriei și să discute și să întocmească un proces verbal în
care să stabilească indemnizație care pot fi acordate lunar.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că în fiecare sfârșit de an sunt alocate sumele
necesare pentru acoperirea cheltuielilor cuvenite cu acesti asistenți personali.
Domnul consilier Marton Andrei arată că pentru petenta aceasta este sursa de venit
lunar și are nevoie să primească salariul în fiecare lună.
Supune la vot Domnul consilier votează împotrivă și 6 consilieri locali votează ca
domnul primar să poartă o discuție cu asistenții personali și se propune acordarea
indemnizației
Se trece la dezbaterea celui de al patrusprezecelea punct:
Proiectul de hotărâre privind aprobarea plății sumei de 2.000 lei către organizatori ca și
contribuție la cheltuielile de participare a studenților și a profesorilor la manifestările ,,
Seminarii Șură,,

Primarul prezină Proiectul de hotărâre privind aprobarea plății sumei de 2.000 lei
către organizatori ca și contribuție la cheltuielile de participare a studenților și a
profesorilor la manifestările ,, Seminarii Șură,,.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Katona Peter-Csaba propune să fie aprobat
Președintele ședinței supune la vot și toți 7 consilieri locali prezent la ședința
consiliului local votează,, pentru,,
Se trece la dezbaterea celui de al cincisprezecelea punct :
Proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 1.000 lei pentru participarea
copiilor în tabără teatrală
Primarul comunei ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
alocării sumei de 1.000 lei pentru participarea copiilor în tabără teatrală
Se trece la discuții:
Domnul consilier Laszlo Laszlo propune ca proiectul prezentat de primarul comunei
să fie aprobat
Președintele ședinței supune la vot și toți 7 consilieri locali prezent la ședința
consiliului local votează,, pentru,,
Se trece la dezbaterea celui de al șasesprezecelea punct :
Proiectul de hotărâre privind aprobarea stabilirea locurilor publice pentru exercitarea
activității de comercializare pe teritoriul comunei Vărgata
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
stabilirii locurilor publice pentru exercitarea activității de comercializare pe teritoriul
comunei Vărgata
Se trece la discuții:
Domnul consilier Katona Peter Csaba arată că pentru valabilitatea hotărârii nr. 8 din
2013 aceasta trebuie să fie votată de consilierii locali și trebuie aprobată în forma
prezentată de domnul primar.
Președintele ședinței supune la vot. La vot nu participă domnul consilier Kilyen
Csaba pe motivul de conflict de interes iar domnul consilier Ambrus Jeno votează
,,împotiva,, și 5 consilieri locali votează,, pentru,,.
Se trece la dezbaterea celui de al saptesprezecelea punct :
Cererea nr. 1.789 din 31 mai 2013 a domnului Molnar Vasile domiciliul în comuna
Vărgata Valea nr. 94.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că, domnia sa are titlu de proprietate pentru
terenul cu vegetație forestieră și a fost pus în posesie și pentru restul terenurilor
Consilierii locali nu sunt de acord cu amânarea plății.
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