ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
PROCES

VERBAL

Încheiat astăzi la data de 09 ianuarie 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. 2 din 04 ianuarie 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 : Nagy Csaba, Katona Csaba-Peter, Ambrus Jeno, Marton Zoltan, Molnar
Endre, Laszlo Laszlo, Balogh Blanka-Elizabeta, Mihaly Alexandru și viceprimarul
comunei Varga Ervin. Lipsesc domnii consilieri Isztojak Mihaly și Kilyen Csaba.
Preşedintele şedinţei, domnul consilier Katona Csaba-Peter, 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
extraordinară de lucru a consiliului local Vărgata din data de 14 decembrie 2012,
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar
existent la data de 31.12.2012, pentru acoperirea golului de casă în anul 2013
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului
secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local aferent anului 2012
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 consilier Molnar Endre roagă pe domnul primar ca pe viitor să țină
cont, că sunt consilieri locali care au loc de muncă și pentru a participa la ședințele
consiliului local este necesar să se învoiască.
Domnul consilier Marton Zoltan are rugămintea ca ședințele consiliului local să
fie stabilite pentru o oră mai potrivită, să nu fie necesar să se învoiască de la locul de
muncă.
Domnul primar Balogh Istvan arată că pe viitor va ține cont de solicitările
domniilor consilieri și ședințele consiliilor locale vor fi stabilite la ora 18.
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Preşedintele şedinţei trece la dezbaterea primului punct din ordinea de zi si
întreabă dacă sunt obiecții asupra
procesului verbal încheiat în şedinţa
extraordinară de lucru a consiliului local Vărgata din data de 14 decembrie 2012.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că procesul verbal încheiat în ședința
anterioară, trebuia să fie comunicat consilierilor. Este de acord că aceasta înseamnă
niște cheltuieli materiale pentru primărie, dar numai în așa fel poate să fie studiat de
consilierii locali. Nu știe dacă pe pagina web a Primăriei comunei Vărgata a fost
comunicat materialul ședinței. Solicită să fie comunicat consilierilor locali, consideră
că nu înseamnă o cheltuială semnificativă pentru instituție. Procesul verbal trebuie să
fie aprobat în ședința de consiliu local și pentru aceasta este necesar să cunoscă
fiecare consilier local conținutul procesului verbal.
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că personal s-a ocupat și a urmărit ca
materialul ședinței să fie afișat pe pagina web a Primăriei comunei Vărgata. Așa cum
prevede legea în termen de trei zile de la ședința consiliului local, materialul ședin ței
extraordinare din data de 14 decembrie 2012 împreună cu procesul verbal încheiat în
ședința respectivă
a fost comunicat la domnul Barabas Lorant, persoana cu care
Primăria are un contract de prestări servicii pentru a face publicațiiile. Personal a
verificat împreună cu domnul Gligor Robert Laszlo de față, dacă domnul Barabas a
afișat pe seaitul Primăriei comunei Vărgata și s-a constatat că este publicat. Procesul
verbal al ședinței extraordinare de lucru din data de 14 decembrie 2012 a fost asfișat
pe panoul de afișaj care se află la intrarea în clădirea Primăriei comunei Vărgata.
Domnul consilier Ambrus Jeno face obiecția că domnia sa nu a găsit publica ția
pe pagina Web a primăriei Vărgata.
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că materialul ședinței este publicat pe
pagina web a Primăriei Vărgata și roagă pe domnul consilier să facă verificarea
împreună cu domnia ei. După această verificare a rugat pe domnul consilier ca pe
viitor să fie mai atent și să urmărească cu atenție. Roagă ca pe viitor să nu sus țină
niște lucruri care nu corespund adevărului pentru a evita niște discuții inutile în cadrul
ședințelor consiliului local. Arată că procesele verbale ale ședințelor de lucru sunt
afișate în termenul legal, atât pe panoul de publicații al comunei Vărgata, cât și pe
seaitul Primăriei Vărgata. Din luna decembrie 2012, personal verifică să fie publicat
materialul ședinței consiliului local pe pagina Web a Primpăriei Vărgata așa cum
prevăd actele normative în vigoare .
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că doamna consilieră Balogh BlankaElisabeta în ședința consiliului local din data de 14 decembrie 2012 a propus
consilierilor ca fiecare consilier local să comunice adresa de e-mail doamnei secretar,
ca doamna secretar să comunice materialul ședinței de lucru consilierilor pe această
adresă.
Domnul consilier Mihaly Alexandru continuă obiecțiile față de procesul verbal
încheiat în ședința extreaordinară de lucru a consiliului local din data de 14 decembrie
2012. Menționează că în pagina al 5 –lea la punctul doi din ordinea de zi hotărârea
rectificării bugetului local pe anul 2012 a fost aprobată cu șapte voturi și împotrivă au
fost doi consilieri locali. Să fie specificat numele consilierilor respectiv domnii
consilieri Ambrus Jeno și Mihaly Alexandru. Dacă citește după un timp cineva să știe
precis consilierii care au votat împotriva adoptării hotărârii.
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Încontinuare domnul Mihaly Alexandru, referitor la punctul al treilea de pe
ordinea de zi respectiv aprobarea modificării impozitelor și taxelor locale stabilite pe
anul 2013, face următoarea obiecție: dacă impozitele și taxele locale pe anul 2013 au
rămas așa cum au fost stabilite pentru anul 2012, atunci de ce această hotărâre a
consiliului local este astfel intitulată?.
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că în ședința consiliului local din luna
decembrie 2012 , a fost prezentat consilierilor proiectul de hotărâre prin care consiliul
local hotărește asupra modificării impozitelor și taxelor locale pentru anul financiar
următor. Legea finanțelor publice locale prevede că impozitele şi taxele locale se
aprobă de consiliile locale, judeţene şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti,
după caz, în limitele şi în condiţiile legii. La sfârșitul lunii decembrie 2012 a apărut
Hotărârea de Guvern nr. 1309 din 2012 cu privire la nivelurile pentru valorile
impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi
amenzile care sunt aplicabile începând cu anul 2013. Urmează să fie adoptată o
Ordonanță de Urgență a Guvernului cu privire la aplicare a acestei Hotărâri de Guvern
în anul 2013.
Domnul primar Balogh Istvan arată că sunt discuții în Guvern cu privire la
modificarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2013 , urmează ca în următoarele zile
să fie comunicată în Monitorul Oficial al României o Ordonanță de Urgență a
Guvernului. În moment ce a apărut actul normativ în Monitorul Oficial urmează să fie
convocată ședința consiliului local pentru supunerea aprobării modificările propuse
de guvern.
Președintele ședinței domnul consilier Katona Csaba-Peter supune la vot
procesul verbal din data de 14 decembrie 2012. Toți consilierii locali sunt de acord cu
procesul verbal.Cu nouă voturi pentru s-a aprobat procesul verbal al ședinței din data
de 14 decembrie 2012.
Se trece la dezbaterea celui de al doilea punct din ordinea de zi: proiect de
hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar existent la data de
31.12.2012, pentru acoperirea golului de casă în anul 2013.
Domnul primar prezintă expunerea de motive privind aprobarea utilizării
excedentului bugetar existent la data de 31.12.2012, pentru acoperirea golului de casă
în anul 2013.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă pe domnul primar dacă există un
plan cu privire la veniturile ce se vor obține în anul 2013 și un plan care prevede
repartizarea cheltuielilor pe anul 2013.
Domnul primar Balogh Istvan arată că urmează ca bugetul statului să fie aprobat
de organele competente și să fie comunicate comunei Vărgata cifrele repartizate după
care urmează să se întocmească proiectul bugetului local pentru anul 2013.
Domnul consilier Mihaly Alexandră roagă pe domnul primar, să comunice
consilierilor cât mai urgent situația cu privire la proiectul bugetului local pe anul
2013pentru a avea posibilitatea de a face o analiză
Domnul primar Balogh Istvan dă explicații la cele solicitate de domnul consilier
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Preşedintele şedinţei întreabă dacă mai sunt comentarii și supune la vot
hotărârea privind aprobarea utilizării excedentului bugetar existent la data de
31.12.2012, pentru acoperirea golului de casă în anul 2013.
Cu 7 voturi pentru, 2 abțineri, proiectul de hotărâre privind aprobarea
utilizării excedentului bugetar existent la data de 31.12.2012, pentru acoperirea golului
de casă în anul 2013 se adoptă. Se abțin domnii consilieri Mihaly Alexandru și
Ambrus Jeno.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că domnii consilieri locali Isztoica
Mihaly și Kilyen Csaba au lipsit de la două ședințe consecutive și trebuie luat e
măsurile prevăzute de lege.
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că Legea nr. 393 din 2004, legea privind
statutul aleșilor locali prevede: calitatea de consilier local încetează de drept dacă
consilierul local a lipsit nemotivat de la mai mult de 3 ședințe ordinare consecutive
ale consiliului. Domnul Isztoika Mihaly este bolnav și pe acest motiv nu se consideră
absență nemotivată și domnul consilier Kilyan Csaba a anunțat telefonic că din
motive obiective nu poate participa la această ședință.
Domnul primar Balogh Istvan arată că se vor lua măsuri dacă este cazul dar în
momentul de față nu este cazul.
Domnul consilier Mihaly Alexandru exprimă nemulțumirea că satul Vărgata
este reprezentat de numai un singur consilier local. Consideră că trebuie luate măsuri
împotriva celor doi consilieri locali și să fie invalidat mandatul acestor consilieri locali
și să fie validat mandatul următorilor consilieri care sunt pe lista UDMR-ului.
Domnul primar Balogh Istvan propune domnului consilier ca în cadrul ședinței
consiliului local să fie discutate problemele care se referă la treburile publice din
comună. Arată că autoritățile publice locale dezbat și hotăresc probleme de interes
local conform prevederilor legale. Domnul consilier Mihaly Alexandru se referă de
niște lucruri care crează discuții inutile.
Se trece la dezbaterea al celui de al treilea punct din ordinea de zi: proiect de
hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare din
excedentul bugetului local aferent anului 2012.
Domnul primar Balogh Istvan prezintă expunerea de motive, privind aprobarea
acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local
aferent anului 2012
Se trece la discuții:
Domnul consilier Laszlo Laszlo propune aprobarea hotărârii, deoarece
funcționarea instituției trebuie asigurată până la apariția legii bugetului local și până
la aprobarea bugetului local al comunei Vărgata pe anul 2013.
Domnul consilier Molnar Endre arată că în ședințele comisiilor de specialitate
a consiliului local trebuie să fie analizate problemele iar în ședin țele consiliului local
să fie supuse aprobării consilierilor.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că la ședința comisiei de specialitate
nu a fost prezent președintele comisiei și pune întrebarea cum se poate aproba
această hotărâre?
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că la ședința comisiei de specialitate au
fost prezenți patru consilieri locali cei care au semnat avizele favorabile asupra
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proiectelor de hotărâre dezbătute și au fost prezentate spre dezbatere și aprobare
consiliului local Vărgata.
Preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea
acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local
aferent anului 2012
Cu 7 voturi pentru și 2 abțineri, se abțin domnii consilieri Mihaly Alexandru
și Ambrus Jeno , se aprobă proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii
definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local aferent
anului 2012.
Se trece la dezbaterea celui de al patrulea punct din ordinea de zi: Diferite
Domnul președinte de ședință prezintă cererea nr. 93 din data de 9 ianuarie
2013 a domnului Nagy Istvan din comuna Vărgata nr. 129.
Domnul primar Balogh Istvan arată că domnul Nagy Istvan de a lungul anilor de
multe ori a solicitat luarea unor măsuri. Arată că la solicitarea domnului Nagy de mai
multe ori a fost la fața locului dar consideră că această situație trebuie rezolvată pe
cale amiabilă cu domnul Denes Istvan.
Ce poată să facă consiliul local, este să trimită o adresă domnului Denes Istvan
prin care solicită să i-a măsurile necesare pentru a evita neînțelegerile.
Domnul viceprimar Varga Ervin arată că în zilele următoare va verfica situația
reclamată dar arată că domnul Nagy Istvan a depus plângere și în vara anului 2012 și
când s-au făcut verificări la fața locului s-a constatat că reclamația nu corespunde
adevărului.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că domnia sa a fost la fața locului și
întradevăr există o problemă care trebuie rezolvată de domnul Denes Istvan.
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că Noul Cod civil prevede că
proprietarul imobilului este obligat să își facă streașina casei sale astfel încât apele
provenind de la ploi să nu se scurgă pe fondul proprietarului vecin. Totodată este
reglementată respectarea unei distanțe minime 60 de cm față de linia de hotar. Dacă
cei doi proprietari nu pot să se înțeleagă pe cale amiabilă, domnul Nagy Istvan trebuie
să se adreseze instanței de judecată.
Domnul primar Balogh Istvan arată că persoanele în cauză pot să se adreseze
comisiilor de mediere pentru medierea neîntelegerilor.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că sunt biurouri cu specialiști la care se
pot adresa dar reclamantul trebuie să achită o taxă de onorariu.
Urmează să fie stabilite ședințele care se vor ține în fiecare sat al comunei
Vărgata.
Domnul primar arată că va lua legătura cu fiecare consilier local și vor stabili
împreună data ședințelor ce vor avea ca scop informarea cetățenilor comunei.
Domnul consilier Marton Zoltan pune întrebarea ce s-a întâmplat cu banii care
au fost adunați în cursul anului 2011 de fostul viceprimar Fazakas Csaba pentru
achitarea pazei pădurilor și pentru marcarea pomilor care urmează să fie exploatat de
persoanele fizice din pădurile proprietate privată.
Domnul primar Balogh Istvan arată că domnia sa a luat legătura cu domnul
Fazakas Csaba fosdtul viceprimar al comunei Vărgata înainte de sărbători și acesta a
promis că va depune banii la Ocolul Silvic Tg Mures.
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Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că în cadrul primăriei Vărgata a fost
un angajat Petofi care stă lângă pod și care a adunat niste bani pentru întocmirea unor
proiecte de alimentare cu gaze a unor gospodării.
Domnul primar arată că domnia sa nu cunoaste această problemă.
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă ce se va întâmpla cu gardul de pe
lângă biserică Reformată Vărgata. Totodată atrage atenția domnului primar că la
iluminatul public sunt becuri care trebuiesc înlocuite.
Domnul consilier Mihaly Alexandru solicită lămuriri cu privire la tractoarele
care nu sunt înmatriculate.
Domnul primar Balogh Istvan a dat relații cu privire la problemele solicitate de
domnul consilier.
Preşedinte de şedinţă
Katona Csaba-Peter

Contrasemnează
Secretar
Marinescu Ilona
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