ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL

PROCES

VERBAL

Încheiat astăzi la data de 04 aprilie 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. 43 din 28 martie 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 Farkas Eva
comnsilier la compoartimentul de impozite si taxe locale din cadrul
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, Molnar
Endre, Laszlo Laszlo, Kilyen Csaba, Mihaly Alexandru și viceprimarul comunei Varga
Ervin, doamna consilieră Balogh Blanka-Elizabeta. Lipsesc domnii consilieri locali:
Nagy Csaba, Isztojka Mihaly.
La ședința consiliului local este prezent domnul Szabo Arpad, reprezentantul
Asociației pentru Viitor Vărgata.
Preşedintele şedinţei, domnul consilier Varga Ervin, 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 27 februarie 2013,
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea stabilirii locurilor publice pentru
exercitarea activitătii de comercializare pe teritoriul comunei Vărgata
Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de colaborare între
Consiliul local al comunei Vărgata și Asociația din Vărgata pentru Viitor
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2013
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și
Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare din județul Mureș.
6. 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.
3.
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Preşedintele şedinţei trece la dezbaterea primului punct din ordinea de zi și
întreabă dacă sunt obiecții asupra procesului verbal încheiat în şedinţa ordinară de
lucru a consiliului local Vărgata din data de 27 februarie 2013.
Nu sunt obiecții asupra procesului verbal
Preşedintele şedinţei supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare de lucru
a consiliului local din data de 27 februarie 2013.
Toţi consilierii locali prezenţi sunt de acord cu procesul verbal al şedinţei din
data de 27 februarie 2013.
Se trece la dezbaterea celui de al doilea punct din ordinea de zi: Proiect de
hotărâre cu privire la aprobarea stabilirii locurilor publice pentru exercitarea activitătii
de comercializare pe teritoriul comunei Vărgata.
Domnul primar ec. Balogh Istvan propune să fie amânat discutarea acestei
probleme, în cadrul ședinței din luna mai 2013.
Președintele ședinței arată că discutarea acestei propuneri va fi amânat pentru
următoarea ședință a consiliului local.
Se trece la dezbaterea celui de al treilea punct din ordinea de zi: Proiect de
hotărâre privind încheierea unui protocol de colaborare între Consiliul local al comunei
Vărgata si Asociația din Vărgata pentru Viitor.
Se trece la discuții
Domnul Szabo Arpad arată că activitatea acestui grup de voluntariat ce s-a
format pe teritoriul comunei Vărgata este în interesul comunității și solicită să fie
acordat un sprijin material din partea consiliului local pentru achiziționarea unor
telefoane moibile. Arată că autospecialele primite de Asociația Vărgata trebuiesc să fie
înscrise în circulație.
Preşedintele şedinţei arată că dezbaterea Proiectului de hotărâre privind
încheierea unui protocol de colaborare între Consiliul local al comunei Vărgata si
Asociația din Vărgata pentru Viitor va fi amânat.
Se trece la dezbaterea celui de al patrulea punct din ordinea de zi: Proiect de
hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2013.
Preşedintele şedinţei prezintă Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului
local pe anul 2013.
Se trece la discuții:
Domnul primar ec Balogh Istvan prezintă detailat situația bugetului local al
comunei Vărgata pentru anul 2013.
Preşedintele şedinţei supune la vot Proiect de hotărâre privind aprobarea
bugetului local pe anul 2013.
Cu un număr de 7 voturi pentru , se aprobă hotărârea privind bugetului local
pe anul 2013.
Împotriva sunt domnii consilieri locali : Mihaly Alexandru și Ambrus Jeno.
Președintele ședinței trece la dezbaterea celui de al cincilea punct din ordinea
de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și
Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare din județul Mureș.
Se trece la discuții:
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Domnul primar prezintă expunerea de motive privind
aprobarea
Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare din
județul Mureș.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că adoptarea acestei hotărâri consideră
necesar.
Cu un număr de 8 voturi pentru , se aprobă Proiectul de hotarare privind
aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Public de
Salubrizare din judetul Mures.
Se trece la dezbaterea celui de al şaselea punct din ordinea de zi : diferite
Nu sunt probleme ridicate de domnii consilieri locali.
Preşedinte de şedinţă
Varga Ervin

Contrasemnează
Secretar
Farkas Eva
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