ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi la data de 27 februarie 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. 20 din 22 februarie 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 : Nagy Csaba, Katona Csaba-Peter, Ambrus Jeno, Marton
Zoltan, Molnar Endre, Laszlo Laszlo, Isztojka Mihaly, Kilyen Csaba, Mihaly
Alexandru și viceprimarul comunei Varga Ervin. Lipsește doamna consilieră Balogh
Blanka-Elizabeta.
La ședința consiliului local sunt prezenți invitații: doamna Isztojka Eva, domnul
Isztojka Mihaly jr., doamna Laszlo Otilia și domnul Szekely Andras.
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 30 ianuarie 2013
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului
bugetar al anului 2012
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea stabilirii locurilor publice pentru
exercitarea activității de comercializare pe teritoriul comunei Vărgata
4. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Contract de comodat între
Consiliul Local al comunei Vărgata şi Asociaţia Club Sportiv Mileniu Vărgata
5. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de colaborare între
Consiliul local al comunei Vărgata și Asociația din Vărgata pentru Viitor
6. Prezentarea adresei nr. 2.156/SIII din 13 ianuarie 2013 a Instituției
Prefectului Județului Mureș cu privire la conținutul Planul de măsuri comun al
Instituției Prefectului Județului Mureș și a Inspectoratului pentru Situații de
Urgență ,,Horea,, al Județului Mureș privind prevenirea riscului la inundații și
limitarea efectelor acestora.
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7. Prezentarea adresei nr. 1.922/SIII din 11 ianuarie 2013 a Instituției
Prefectului Județului Mureș cu privire la asigurarea de resurse umane, materiale,
financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2013
8. Prezentarea adresei nr. 1858/SIII din 12 ianuarie 2013 a Instituției
Prefectului Județului Mureș cu privire la obligativitățile cuvenite consiliului local
conform Ordinului ANSVSA nr. 45/2010
9. Cererea nr. 337 din 04 februarie 2013 a S.C. Engromixt SRL, S.C. Rom Dan
SRL,S.C. Elland Impex SRL, S.C. Kilyen Serv SRL, S.C. Evry SRL, S.C. Topopont
SRL, PFA Sztratya Emese
10. 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 arată că este necesara intorducerea pe ordinea
de zi a ședinței consiliului local dezbaterea proiectului de hotărâre privind aprobarea
contractării unui împrumut în valoare de 2,5 miliarde lei, în conformitate cu
prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor
măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și
modificarea unor acte normative.
Președintele de ședință supune la vot consilierilor întroducerea pe ordinea de zi
a proiectului prezentat de domnul primar.
Toți consilierii locali sunt de acord cu întroducerea pe ordinea de zi a ședinței
dezbaterea proiectului de hotărâre prezentat de domnul primar.
Domnul consilier Marton Zoltan întreabă dacă acest împrumut afectează
situația financiară a primăriei comunei Vărgata? Consideră că pentru acest împrumut
comuna Vărgata trebuie să plătească o dobândă.
Domnul primar ec. Baslogh Istvan arată că a sosit o comisie de control de la
Trezoreria Tg.Mureș care a efectuat o verificare cu privire la arierate și a constatat că
o parte importantă din cheltuielile cu arierate este destinată lucrărilor de canalizare și a
propus ca primarul comunei să facă o adresă către Administrația Fondului de Mediu și
să solicite virarea sumei de 1.077.269,85 lei pentru lucrările de canalizare care au fost
executate până în prezent. Domnia sa personal nu susține ca Primăria Vărgata să
apeleze la un împrumut dar în momentul de față Primăria Vărgata având cheltuieli cu
arierate în sumă de 1 miliard și 200 lei, conform reglementărilor Ordonanței
Guvernului nr.3 din 2013, comuna Vărgata trebuie să contracteze acest împrumut cu
care să achite valoarea lucrărilor de canalizare executate.
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă pe domnul primar dacă această
comisie a întocmit un proces verbal în urma verificării efectuate ? Pune întrebarea dacă
împrumutul care a fost contractat pentru comuna Vărgata în anul 2005 cu ocazia
executării lucrărilor de modernizare a drumurilor comunale din satele Grâușor și Vadu
a fost restituit la banca de la care a fost contractat.
Domnul viceprimar Varga Ervin arată că facturile care nu sunt plătite
creditorilor trebuiesc să fie achitate.
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Domnul viceprimar Varga Ervin, președintele ședinței, arată că sunt prezenți la
ședință petiționarii care au depus cererea nr. 337 din 7 februarie 2013 și propune
consilierilor să fie discutat punctul 9 de pe ordinea de zi.
Președintele ședinței prezintă cererea nr. 337 din 04 februarie 2013 a S.C.
Engromixt SRL, S.C. Rom Dan SRL,S.C. Ellad Impex SRL, S.C. Kilyen Serv SRL,
S.C. Evry SRL, S.C. Topopont SRL, PFA Sztratya Emese.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că legislația României reglementează
modul de desfășurare a acivității comerciale. Arată că, comerțul se desfășoară cu
respectarea reglementărilor în vigoare. Consideră necesar ca persoanele fizice și
juridice care fac vânzări pe teritoriul comunei Vărgata să funcționeze legal iar pentru
comercianții care desfășoară comerț ambulant să fie stabilite locuri speciale pentru
această activitate.
Domnul consilier Nagy Csaba arată că domnia sa este angajatul SC TIMKO
BRUT SRL și această societate funcționeză conform legilor în vigoare și desfășoară
comerț ambulant pe teritoriul comunei Vărgata conform avizului de funționare eliberat
de Primăria comunei Vărgata.
Domnul consilier Molnar Endre arată că este necesar să fie verificate problemele
solicitate de petiționari și, în limita competențelor legale, autoritățile administrației
publice locale să ia măsurile necesare stabilite de lege.
Domnul viceprimar Varga Ervin arată că din verificările pe care le-a făcut până
în momentul de față s-a constatat că numiții Balogh Pal, Fazakas Albert și Sztojka
Tibor, deja nu mai practică comerț nelegal.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că nu sunt de competența consiliului
local
aceste
verificări.
Legea
prevede
că
persoanele
care
se
consideră lezate trebuie să se adreseze Consiliului Concurenței. Personal se angajează
că va face o adresă către persoanele sesizate de petiționarii, adresa prin care va cere ca
peroanele ce practică comerț ambulant pe teritoriul comunei Vărgata să desfășoare
această activitate în mod legal.
Domnul consilier Mihaly Alexandru roagă pe domnii consilieri ca problema
prezentată în această cerere să fie discutată calm și cu înțelepciune. Ar fi bine să
cunoaștem situația faptică și pe urmă să luăm măsurile care sunt în competența
consiliului local.
Domnul consilier Marton Zoltan arată că persoanele care fac vânzări, fie cu
sediul fix, fie ambulant, trebuie să aibă actele pe baza cărora sunt autorizate să
desfășoare această activitate.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă denumirea societăților care au fost sesizate
de petiționarii că fac vânzări nelegale pe teritoriul comunei Vărgata. Aceste societăți
sunt: SC. AGROTRANSCOM
EX SRL cu sediul în orașul MIERCUREA
NIURAJULUI, str. SÂNTANDREI nr. 35, jud.Mureș, SC. Impex El Bob SRL cu
sediul în orașul Miercurea Nirajului , str. Trandafirilor nr. 94/A, jud.Mureș, SC. TOTH
PEK SRL cu sediul în comuna GĂLEȘTI nr. 58/A, jud.Mureș, SC. ANNLEVI SRL cu
sediul în orașul TG MURES, str. GĂRII nr. 5/C AP. 26, jud.Mureș, SC. GENESIS
SRL –Biro Laszlo cu sediul în orasul MIERCUREA NIRAJULUI nr. ..., jud.Mureș,
3

SC. ASBREC SRL - administrator -Mihaly Andra cu sediul în satul CĂLUȘER ,
NR…., comuna Ernei, jud.Mureș, SC. TIMKO BRUT SRL cu sediul în orașul TG
MURES, str. Budiului nr. 83, jud.Mureș.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că această petiție a fost depusă de
reprezentanții societăților comerciale care funcționează în mod legal pe teritoriul
comunei Vărgata, au sedii fixe si arată că pentru funcționarea magazinului
inregistreaza cheltuieli care pot fi acoperite numai din adaosul comercial aplicat la
valoarea mărfurilor vândute.
Doamna Laszlo Otilia, semnatar al acestei cereri, arată că domnia sa nu vrea să
creeze probleme nici unora dintre persoanele care au fost reclamate, dar consideră că
este necesar să fie atrasă atenția persoanelor fizice și juridice în cauză pentru ca
acestea să funcționeze conform legii. Să obțină autorizație de funcționare și să
desfășoare această acivitate în mod legal. Este o concurență pe care trebuie să o
acceptăm cu toții, dar trebuie să știm că fiecare societate trebuie să funcționeze în mod
legal. Un comerciant care funcționează în mod legal are foarte multe probleme, pe care
la prima vedere nu le observăm. Orice organ care vine în control cum sunt spre
exemplu: Sanepidul, Garda Financiară, Protecția Consumatorilor, Direcția Vămilor,
Inspecția Muncii, controlează persoanele fizice si juridice care funcționeză legal și
întotdeauna găsesc nereguli pe baza cărora aplică sancțiuni.
Doamna Isztojka Eva, invitată la această ședintă, arată că doamna Laszlo Otilia
a prezentat dorința petiționarilor și că piața este liberă și poate să fie comerciant oricine
îndeplinește condițiile legale și solicită ca fiecare persoană fizică și juridică care
acționează în contradicție cu legea să fie avertizată și dacă este cazul să fie sancționată.
Domnul Szekely Andras arată că pentru funcționarea unui magazin, cum este
magazinul domniei sale este necesară o sumă de cel puțin 2800 lei lunar. Pentru
aceasta el are nevoie să vândă mărfuri în valoare de 14.000 lei lunar. Venitul
societăților se obține din adaosul comercial pe care îl aplică comerciantul. În plus
domnul Szekely Andras a constatat că organele de control găsesc numeroase nereguli
pentru care stabilesc amenzi.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că magazinele care funcționeză cu sediu
fix sunt mereu verificate, ba din partea Gărzii Financiare, care aplică o amendă de
1.000 lei, ba din partea Direcției Vămilor care aplică o amendă de 500 lei, și de la
Protecția Consumatorilor care și ei aplică altă amendă de 500 lei, și așa mai departe.
Persoanele care fac vânzări fără forme legale au avantajul că nu au controale și în
consecință pot vinde mai ieftin marfa fără să practice adaosuri comerciale mari,
adaosuri pe care noi comercianți ce funcționăm în mod legal suntem nevoiți să le
practicăm.
Domnul consilier Marton Zoltan arată că pe baza celor discutate trebuiesc luate
măsuri de intrare în legalitate a tuturor persoanelor fizice sau juridice care execută
comerț pe teritoriul comunei Vărgata.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că nu intră în competeța consiliul
local aplicarea unor măsuri coercitive, consiliul local putând numai să atenționeze
persoanele fizice și juridice care nu respectă cadrul legal.
Domnul consilier Molnar Endre arată că domnia sa se angajeză să distribuie
personal celor în cauză adresele de atenționare făcute de primăria Vărgata.
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Se trece la dezbaterea al celui de al treilea punct din ordinea de zi: proiect de
hotărâre cu privire la aprobarea stabilirii locurilor publice pentru exercitarea activității
de comercializare pe teritoriul comunei Vărgata.
Domnul consilier Kilyen Csaba prezintă proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea stabilirii locurilor publice pentru exercitarea activității de comercializare pe
teritoriul comunei Vărgata.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Katona Csaba-Peter arată că trebuie stabilită o taxă
substanțială pentru folosirea spațiului special amenajat în vederea desfășurării
activității de comerț ambulant pe teritoriul comunei Vărgata, pentru fiecare societate .
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că de fapt este o concurență loială iar
interesul autorităților locale este să stimuleze comercianții care exercită activități de
comerț ambulant pe teritoriul comunei Vărgata, acesta fiind în interesul comunității
locale.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că persoanele care desfășoară comerț
ambulant pe teritoriul comunei Vărgata duc la scăderea vânzărilor în magazinele fixe
existente pe teritoriul comunei Vărgata.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că trebuiesc stabilite locuri special
amenajate în vederea practicării comerțului ambulant pe teritoriul comunei Vărgata.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că se pot stabili mai multe locuri publice
pentru desfășurarea acestor activități. Propune comercianților să cumpere pâinea direct
de la SC TIMKO SRL, societate care comercializează produse de calitate.
Domnul consilier Varga Ervin, viceprimarul comunei, arată că au fost
identificate locurile publice, unde s-ar putea desfășura activități de comerț ambulant:
În satele Vărgata și Valea în strada care se află lângă proprietatea domnului Dordea
Mihaly, la satul Mitrești pe starada principală vizavi de Căminul Cultural Mitrești, în
satul Vadu în incinta fostulul CAP, în satul Grâușor: prima stradă la sânga din satul
Grîușor dinspre Vărgata.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că prin această propunere a domnilor
consilieri privind locațiile stabilite, aceștia urmăresc să îngrădească activitatea
persoanelor fizice și juridice care fac sau care doresc să facă comerț ambulant pe
teritoriul comunei Vărgata. Nu este de acord ca în satul Vărgata nu poate fi găsit un
loc pentru această activitate.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că trebuie stabilite în fiecare sat al comunei
Vărgata cel puțin trei locuri pentru desfășurarea acestei activități.
Domnul consilier Katona Csaba-Peter arată că în comuna Chibed, județul Mureș
activitatea de comerț ambulant se desfășoară în condiții bune.
Domnul consilier Molnar Endre arată că trebuie majorată taxa pentru eliberarea
avizului de funcționare a celor ce practică comerț ambulant. Propune ca persoanele
interesate să achite la bugetul local suma de 5.000 lei lunar în vederea desfășurării
acestei activități în luna respectivă.
Domnul consilier Mihaly Alexandru consideră că la această ședință trebuia să fie
invitată și conducerea SC TIMKO BRUT SRL, și în conseciță propune să nu fie
adoptată o hotărâre decât în prezența conducerii SC TIMKO BRUT SRL.
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Domnul viceprimar Varga Ervin, președintele ședintei, solicită consilierilor
locali să completeze lista locurilor special amenajate în vederea practicării
comerțului ambulant. Se fac următoarele propuneri:
- În satul Valea se propune strada situată între imobilul domnului Dordea
Mihaly, Valea nr. 169 , comuna Vărgata și imobilul doamnei Szasz Erzsebet Vărgata
nr. 67
- În satul VĂrgata se propune terenul situat în fața clădirii fostului sediu al
Primăriei comunei Vărgata.
- În satul Mitrești se propune terenul situat vizavi de clădirea Căminului Cultural
Mitrești precum și terenul situat vizvi de proprietatea familiei Benczedi Endre
- În satul Vadu se propune terenul situat în fața Căminului Cultural Vadu
precum și terenul ce se află în fața clădirii pentru colectarea laptelui.
- În satul Grâușor se propune prima stradă cum intrăm în satul Grâușor și în fața
școlii primare din satul Griusor.
Domnul consilier Marton Zoltan întreaba: cine va face verificarea acestor
activități și cine va lua măsuri de sancționare în caz că se constată ilegalități?
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că trebuie stabilite minim trei locuri pentru
desfășurarea activității de comeț ambulant.
Preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea
stabilirii locurilor publice pentru exercitarea activității de comercializare pe teritoriul
comunei Vărgata.
Se abține domnul consilier Mihaly Alexandru, împortivă este Ambrus Jeno și
Nagy Csaba și cu 7 voturi pentru se aprobă hotărârea.
Domnul viceprimar Varga Ervin arată că trebuie stabilită și taxa zilnică pentru
folosirea locului stabilit de consiliul local.
Doamna secretară arată că atât stabilirea locurilor destinate activității de comerț
ambulant cât și taxele zilnice sau lunare după caz trebuie să facă obiectul unei singure
hotărâri, hotărâre care să țină cont și de un eventual conflict de interese.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că autoritărțile locale trebuie să
decidă în așa fel încât să fie respectat interesul comun.
Domnul consilier Katona Csaba-Peter propune ca fiecare participant la comerțul
ambulant persoana fizică sau juridică, să plătească o taxă de 20 lei zilnic pentru
folosirea fiecărui loc stabilit și 100 lei dacă folosește simultan toate locurile.
Domnul consilier Marton Zoltan întreabă: cine va verifica neregulile și cine va
lua măsuri de sancționare?
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că un exemplar din hotărâre va fi trimis
poliției locale care va organiza activități de supraveghere și control.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că hotărârile consiliului local sunt
obligatorii.
Președintele ședinței supune la vot.
Se abține de la vot domnul consilier Mihaly Alexandru, împotriva este Ambrus
Jeno și Nagy Csaba, iar ceilalți consilieri voteaza ,, pentru,,(7 voturi).
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 30 ianuarie 2013.
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Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă : de ce în luna ianuarie au fost
două ședințe de consiliu local și două ședință de comisii de specialitate și cum se
acordă indemnizația pentru aceste ședințe?
Doamna secretar Marinescu Ilona prezintă prevederile legii nr. 393/2004, lege
care reglementează modul de acordare a indemnizațiilor consilierilor locali.
Preşedintele şedinţei supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare de lucru
a consiliului local din data de 30 ianuarie 2012.
Toţi consilierii locali prezenţi sunt de acord cu procesul verbal al şedinţei din
data de 30 ianuarie 2012.
Se trece la dezbaterea celui de al doilea punct din ordinea de zi: Proiect de
hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar al anului
2012.
Domnul primar ec Balogh Istvan prezintă expunerea de motive.
Se trece la discuții:
Preşedintele şedinţei întreabă dacă mai sunt comentarii asupra proiectului de
hotărâre prezentat și supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de
încheiere a exercițiului bugetar al anului 2012.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că doamna contabilă ar trebui să
prezinte cifrele ce privesc activitatea comunei Vargata în așa fel încât să fie pe
ințelesul tuturor.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că forma în care este prezentată activitatea
financiar contabilă a Primăriei Vărgata este complicată și sunt necesare cunoștințe de
specialitate ca să poți înțelege limbajul financiar contabil.
Domnul consilier Molnar Endre precizează că activitatea financiar contabilă a
Primăriei Vărgata este prezentată în detaliu și pe ințelesul tuturor în expunerea pe
motive , care a fost comunicată împreună cu convocatorul ședinței .
Președintele ședinței supune la vot.
Cu 8 voturi pentru, 2 voturi impotrivă, domnii consilieri Mihaly Alexandru și
Ambrus Jeno, proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a
exercițiului bugetar al anului 2012 se adoptă.
Se trece la dezbaterea celui de al patrulea punct din ordinea de zi: proiect de
hotărâre privind încheierea unui contract de comodat între Consiliul Local al comunei
Vărgata şi Asociaţia Club Sportiv Mileniu Vărgata.
Domnul viceprimar prezintă expunerea de motive.
Se trece la discuţii:
Domnul consilier Laszlo Laszlo arat[ că activitatea sportivă a tinerilor din
comuna Vărgata trebuie susținută și incurajată.
Domnul consilier Katona Csaba scoate în relief performanțele sportive ale
Asociației Club Sportiv Millenium Vărgata.
Preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de hotărâre privind încheierea unui
contract de comodat între Consiliul Local al comunei Vărgata şi Asociaţia Club
Sportiv Milleniu Vărgata.
Cu un număr de 8 voturi pentru , două abțineri, se abține domnul consilier
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Mihaly Alexandru și Ambrus Jeno, se aprobă proiectul de hotărâre privind încheierea
unui Contract de comodat între Consiliul Local al comunei Vărgata şi Asociaţia Club
Sportiv Milleniu Vărgata.
Se trece la dezbaterea celui de al cincilea punct din ordinea de zi: Proiect de
hotărâre privind încheierea unui protocol de colaborare între Consiliul local al
comunei Vărgata și Asociația din Vărgata pentru Viitor.
Preşedintele şedinţei prezintă proiectul de hotărâre privind încheierea unui
protocol de colaborare între Consiliul local al comunei Vărgata și Asociația din
Vărgata pentru Viitor.
Se trece la discuții:
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că pentru mașinile PSI trebuie să fie
plătite impozite și taxe precum și taxe de mediu.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că adoptarea unei hotărâri să fie amânată.
Președintele ședinței supune la vot.
Toți consilierii sunt de părere să fie invitat la ședința următoare și domnul Szabo
Arpad și hotărârea să fie amânată.
Se trece la dezbaterea celui de al şaselea punct din ordinea de zi Prezentarea
adresei nr. 2.156/SIII din 13 ianuarie 2013 a Instituției Prefectului Județului Mureș cu
privire la conținutul Planul de măsuri comun al Instituției Prefectului Județului Mureș
și a Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Horea,, al Județului Mureș privind
prevenirea riscului de inundații și limitarea efectelor acestora.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că pe teritoriul comunei au fost
inundații și nu s-a luat nici o măsură de prevenție pentru acestea. Trebuie să ne gândim
ce să facem pentru rezolvarea problemelor care determină inundațiile .
Domnul consilier Katona Csaba –Peter atenționează pe cei prezenți că trebuiesc
executate rigole pentru colectarea apelor din precipitații și se interesează de
posibilitatea obținerii de fonduri pentru realizarea acestor rigole, cu atât mai mult cu
cât casa domnului Acs Sandor din localitatea Mitrești se află într-un real pericol în
cazul apariției unor inundații.
Domnul consilier Molnar Endre arată că trebuie înființată o comisie care să facă
inventarul rigolelor pe teritoriul comunei Vărgata ce trebuiesc intreținute .
Domnul consilier Mihaly Alexandru consideră că trebuiesc luate măsuri în așa
fel încât rigolele existente precum și cele care mai trebuiesc executate să asigure o
evacuare rapidă a apelor meteorice.
Domnul primar arată că toți locuitorii comunei au obligația să curețe șanțurile ce
mărginesc drumurile comunale și județene de pe teritoriul comunei Vărgata .
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că în fața bisericii reformate din
Vărgata nici până în prezent nu s-a rezolvat această problemă. Roagă insistent să fie
luate măsuri în sensul ca rigolele existente trebuiesc refăcute în forma inițială.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că deocamdată nu s-a alocat nici o sumă
de bani pentru aceste lucrări.
Se trece la dezbaterea celui de al şaptelea punct din ordinea de zi: Prezentarea
adresei nr. 1.922/SIII din 11 ianuarie 2013 a Instituției Prefectului Județului Mureș cu
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privire la asigurarea de resurse umane, materiale, financiare necesare gestionării
situațiilor de urgență pe anul 2013.
Se trece la discuții:
Domnul primar ec Balogh Istvan arată că în bugetul local al comunei Vărgata pe
anul 2013 va prevede o sumă de bani pentru situații de urgență.
Domnul conilier Molnar Endre consideră că Primăria trebuie să pună la
dispoziție în caz de necesitate cel putin 200 de saci și nispul corespunzător.
Domnul primar atrage atenția consilierilor că stingătoarele pentru incendii
trebuiesc periodic reîncărcate.
Se trece la dezbaterea celui de al optelea punct din ordinea de zi Prezentarea
adresei nr. 1858/SIII din 12 ianuarie 2013 a Instituției Prefectului Județului Mureș cu
privire la obligațiile consiliului local conform Ordinului ANSVSA nr. 45/2010.
Domnul viceprimar prezintă adresa.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că Primăria are obligația să încheie un
contract cu o firmă specializată dar din lipsa de fonduri acest contract nu a fost
încheiat.
Alte comentarii nu sunt.
Se trece la dezbaterea celui de al zecelea punct din ordinea de zi:
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind
aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 2,5 miliarde lei, în conformitate cu
prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor
măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și
modificarea unor acte normative.
Se trece la discuții:
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că domnia sa nu susține să fie încheiat
un contract de împrumut.
Domnul consilier Mihaly Alexandru pune întrebarea dacă acest împrumut are o
legătură cu majorarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2013?
Domnul consilier Kilyen Csaba întreabă dacă există vreun termen de garanție în
interiorul căruia constructorul este obligat să remedieze pe cont propriu toate
deficiențele ce pot apare ca urmare a proastei execuții sau a calității proaste a
materialelor folosite?
Domnul consilier Molnar Endre precizează că sunt niște podețe degradate
urmarea calității proaste a betonului folosit.
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă: pentru ce perioadă se apelează la
acest împrumut?
Domnul consilier Molnar Endre întreabă dacă acest împrumut are termen
scadent în anul 2015 și cu ce fonduri acoperim aceste creanțe?
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că acest împrumut este de la Trezorerie și
poartă o dobândă de 5,25%.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea
contractării unui împrumut în valoare de 2,5 miliarde lei, în conformitate cu
prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor
măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și
modificarea unor acte normative.
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Cu un număr de 8 voturi pentru, două abțineri, se abțin domnii consilieri
Ambrus Jeno și Mihaly Alexandru se adoptă hotărârea cu privire la aprobarea
contractării unui împrumut în valoare de 2,5 miliarde lei, în conformitate cu
prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor
măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și
modificarea unor acte normative.
Preşedinte de şedinţă
Varga Ervin

Contrasemnează
Secretar
Marinescu Ilona
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