ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
PROCES

VERBAL

Încheiat astăzi la data de 14 decembrie 2012 în şedinţa extraordinară de lucru a
Consiliului local al comunei Vărgata, judeţul Mureş.
Şedinţa este convocată de primarul comunei, ec. Balogh Istvan, prin dispoziţia
primarului nr. 268 din 11 decembrie 2012.
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 extraordinare 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.
Secretarul comunei arată consilierilor locali că, conform prevederilor art. 4 din
Legea nr.176/1 septembrie 2010, privind integritatea în exercitarea funcțiilor și
demnităților publice pentru modificarea Legii nr.144/2007, consilierii locali au
obligația să depună declarațiile de avere și declarațiile de interese. Declarațiile
menționate se depun în termen de 30 de zile de la data numirii sau a alegerii în funcție
ori de la data începerii activităţi. Nu au depus declarații domnii consilieri Mihaly
Alexandru, Ambrus Jeno, Balogh Blanka-Elisabeta, Isztojka Mihaly, Katona CsabaPeter, Kilyen Csaba. Secretarul comunei roagă consilierii locali să depună declarațiile
de avere și declarațiile de interese, declarații ce trebuiau depuse la începutul
mandatului. Până în prezent au depus declarații numai domnii consilieri Laszlo
Laszlo, Molnar Endre, Marton Zoltan, Varga Ervin și Nagy Csaba deși formulare
pentru declarații au fost distribuite tuturor consilierilor încă în timpul primei ședințe a
noului consiliul local ales.
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 ordinară
de lucru a consiliului local Vărgata din data de 12 noiembrie 2012,
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2012,
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificarii impozitelor şi taxelor
locale stabilite pentru anul 2013
4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii duratei contractului
pentru acordare de servicii social-medicale nr.1.219/23.04.2012.
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5. Proiect de hotarâre cu privire la stabilirea taxei speciale pentru funcţionarea
serviciul de salubritate pentru anul 2013
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unui ,, GRUP DE SPRIJIN A
POLIȚIEI,, format din voluntari , cetățeni ai comunei Vărgata
7. 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.
Preşedintele şedinţei trece la dezbaterea primului punct din ordinea de zi si
întreabă dacă sunt obiecții asupra procesului verbal încheiat în şedinţa ordinară de
lucru a consiliului local Vărgata din data de 12 noiembrie 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. Procesul verbal trebuie să fie aprobat în ședința de consiliu local și
pentru aceasta este necesar să cunoscă fiecare consilier conținutul procesului verbal.
Domnul consilier Marton Zoltan arată că pe situl primăriei Vărgata a verificat și
procesele verbale ale consiliului local nu sunt comunicate.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că într-adevăr pe situl comunei Vărgata
procesele verbale ale ședințelor consiliului local nu sunt comunicate.
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că materialul ședințelor consiliului local
sunt comunicate domnului Barabas Lorant, persoana cu care avem contract și care
încarcă pe situl primăriei toate publicațiile, prin domnul Gligor Robert-Laszlo
angajatul Primăriei comunei Vărgata. Arată că procesele verbale ale ședințelor de lucru
sunt afișate în termenul legal, pe panoul de publicații al comunei Vărgata. Dacă domnii
consilieri doresc trebuie să fie citit procesul verbal.
Președintele ședinței domnul consilier Katona Csaba-Peter citește procesul
verbal din data de 12 noiembrie 2012.
Domnul primar Balogh Istvan roagă pe doamna secretar, ca pe viitor să
urmărească, ca materialul ședinței să fie transmis la domnul Barabas Lorant și să fie
publicat pe situl primăriei comunei Vărgata.
Doamna consilieră Balogh Blanka-Elisabeta arată că fiecare consilier are adresă
de e-mail, adresă ce trebuie comunicată doamnei secretar iar materialul ședinței de
lucru poate să fie comunicat consilierilor pe această adresă.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că, cererea domniei sale a fost
înregistrată în luna octombrie 2012, cerere care a fost dezbătură în ședința conliliului
local din luna noiembrie 2012, iar în adresa de răspuns apare același nr. de înregistrare
și aceeași dată .
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că este o eroare. Este evident că cererea
domniei sale a fost analizatâ în ședința consiliului local din data de 12 noiembrie 2012,
și răspunsul pe această cerere putea să fie redactat numai după data de 12 noiembrie
2012.
Preşedintele şedinţei supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare de lucru
a consiliului local din data de 12 noiembrie 2012.
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Toţi consilierii locali prezenţi sunt de acord cu procesul verbal al şedinţei din
data de 12 noiembrie 2012. Cu nouă voturi pentru s-a aprobat procesul verbal
prezentat.
Se trece la dezbaterea celui de al doilea punct din ordinea de zi: Proiect de
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vărgata pe anul
2012.
Domnul primar prezintă expunerea de motive privind rectificarea bugetului
local al comunei Vărgata pe anul 2012 precum și anexele de la proiectul de hotărâre .
Domnul consilier Molnar Endre se interesează ce înseamnă repartizarea
trimestrială care apare în anexa bugetului local.
Domnul primar Balogh Istvan dă explicații la cele solicitate de domnul consilier
Molnar Endre.
Domnul primar Balogh Istvan prezintă repartizarea cheltuielilor. Arată că în
cadrul Asociației Valea Nirajului s-a înființat un serviciu public cu activitatea de
SMURD, a cărui cheltuieli vor fi suportate de cele opt localități respectiv comunele
Măgerani, Bereni, Vărgata, Hodoșa, Gălești, Păsăreni, Neaua și orașul Miercurea
Nirajului situate pe Valea Nirajului. Acest serviciu public va funcționa într- o relație de
colaborare cu ISU Tg Mureș. Arată că ISU Mureș a donat o mașină specială pentru
acest serviciu.
Domnul primar Balogh Istvan arată că în luna decembrie 2012 consiliul local
Vărgata trebuie să aloce Asociației Valea Nirajului o parte din cheltuielile estimative.
Suma ce va fi alocată este 5 mii lei, sumă necesară pentru achiziționarea de haine și
alte materiale pentru cei 14 angajați ai acestui serviciu.
Domnul consilier Katona Csaba-Peter arată că într-adevăr este necesară
funcționarea unui serviciu public SMURD, dar comuna Vărgata are foarte multe
obiective de realizat pentru care sunt necesare niște fonduri și datorită lipsei de fonduri
aceste obiective nu pot fi realizate.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că, din bugetul local al comunei
Vărgata se alocă fonduri: pentru suportarea cheltuielilor de îngrijire social medicale
la domiciliu pe baza contractului încheiat cu Organizația CARITAS Alba Iulia; de
sărbătorile de iarnă se fac pachete pentru bătrâni; urmează să se aloce fonduri pentru
suportarea cheltuielilor de întreținere a serviciului public SMURD. Arată că aceste
activități de sănătate de interes public, sunt înființate și susținute din anumite interese
politice.
Domnul primar Balogh Istvan arată că activitatea de îngrijire social-medical la
domiciliu funcționează pe teritoriul comunei Vărgata. Activitatea socială care este sub
supravegherea directă a Organizației CARITAS Alba Iulia. Acest serviciu este în
interesul bătrânilor comunei Vărgata. Domnul primar consideră necesar ca
reprezentantul organizației Caritas Alba Iulia să fie invitat la ședința consiliului local,
ședință la care să prezinte o dare de seamă despre activitatea prestată în interesul
persoanelor vârstnice.
Domnul consilier Molnar Endre arată că pentru votarea rectificării bugetului
local pe anul 2012 este necesar cunoașterea plăților făcute până în prezent și plățile ce
urmează să fie făcute din bugetul local al anului 2012.
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Domnul primar Balogh Istvan prezintă în detaliu toate cheltuielile care au fost
făcute atât la investiții cât și la celelalte cheltuieli precum și cheltuielile ce urmează să
fie făcute până la sfârșitul anului 2012.
Domnul consilier Molnar Endre se interesează dacă căminul cultural din satul
Grâușor funcționează. Au fost făcute niște cheltuieli materiale și se interesează dacă în
clădirea căminului cultural sunt organizate activități culturale.
Domnia sa întreabă dacă impozitele și taxele locale datorate față de bugetul
local, sunt colectate la termen. Dacă s-au luat măsuri pentru colectarea sumelor
restante. Întreabă , cu ce sumă afectează bugetul local al anului 2012?
Domnul primar Balogh Istvan arată că, bugetul local al comunei Vărgata este
afectat cu o sumă de 1,5 miliarde de lei.
Domnul viceprimar Varga Ervin arată că societățile comerciale care
funcționează pe teritoriul comunei Vărgata, funcționează fără autorizație de
funcționare. Consideră necesar să fie făcute niște verificări și să fie luate măsuri .
Domnul consilier Ambrus Jeno întreabă pe domnul viceprimar care sunt
societățile comerciale care desfășoară activități pe teritoriul comunei Vărgata fără
autorizație de funcționare?
Domnul viceprimar Varga Ervin arată că pe teritoriul comunei Vărgata pentru
anul 2012 au fost eliberate două autorizații de funcționare.
Domnul consilier Molnar Endre arată că societățile comerciale în cauză, precum
și persoanele fizice și juridice care nu au achitat datoriile față de bugetul local să fie
înștiințate și să fie luate măsuri legale pentru colectarea sumelor.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că funcționarea societăților comerciale
fără autorizație de funcționare este o poveste veche, trebuiesc luate măsuri pentru
rezolvarea problemelor. Anul trecut domnul Nagy Lorant trebuia să plătească
impozitele și taxele datorate față de bugetul local, dar firma lui a executat o lucrare
pentru comună pentru care a solicitat o compensare financiară.
Domnul consilier Molnar Endre arată că trebuie să fie luate măsuri pentru
colectarea datoriilor față de bugetul local. Este necesar ca bugetul local al comunei
Vărgata pentru anul 2013 să fie mai mare pentru că sunt foarte multe cheltuieli ce
trebuiesc efectuate.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că trebuie să fie comunicat[ atât persoanlor
fizice, cât și persoanelor juridice, o înștiințare prin care trebuie atrasă atenția
contribuabililor asupra obligației de a achita datoriile față de bugetul local.
Domnul consilier Molnar Endre solicită domnului primar să prezinte încă o dată
situația cheltuielilor care urmează să fie făcute în luna decembrie 2012.
Domnul primar îndeplinește cerința domnului consilier.
Preşedintele şedinţei întreabă dacă mai sunt comentarii și supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vărgata
pe anul 2012.
Cu 7 voturi pentru, 2 impotrivă, proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului local pentru comuna Vărgata pentru anul 2012 se adoptă.
Se trece la dezbaterea al celui de al treilea punct din ordinea de zi, Proiect de
hotărâre cu privire la aprobarea modificarii impozitelor şi taxelor locale stabilite
pentru anul 2013.
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Domnul consilier Ambrus Jeno arată că din presă are informația că în ședința
Guvernului au fost dezbătute probleme cu privire la modificarea impozitelor și taxele
locale pentru anul 2013.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că într-adevăr au fost discuții în
ședința Guvernului despre majorarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013,
dar domnul prim ministru care a anunțat modul în care se aplică majorările va fi
hotărât de consiliile locale ale ficărei localități. Consiliile locale hotăresc dacă vor să
majoreze impozitele și taxele locale pe anul 2013 în unitatea administrativ teritorială
unde au fost aleși.
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că în proiectul de hotărâre pentru
modificarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2013, care a fost prezentat de
domnulu primar, sunt discutate modificările impozitelor și taxelor locale pe anul 2013
conform dispozițiilor legale în vigoare. După ce actul normativ va fi publicat în
Monitorul Oficial și intră în vigoare urmează ca această problemă să fie dezbătută întro ședință a consiliului local și consiliul local să hotărescă asupra nivelului de majorare
a taxelor și impozitelor locale pe anul 2013 .
Domnul consilier Laszlo Laszlo propune ca impozitele și taxele locale pentru
anul 2013 să nu fie majorate față de anul 2012. Propune ca angajații primăriei să se
ocupe de colectarea impozitelor și taxelor locale care nu au fost achitate față de
bugetul local. Propune să fie luate măsurile prevăzute de lege pentru colectarea acestor
sume.
Domnul consilier Molnar Endre arată că bugetul local al comunei este foarte
sărac și consideră necesar ca impozitele și taxele locale pe anul 2013 să fie majorate
cel puțin cu rata inflației.
Preşedintele şedinţei supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea
modificarii impozitelor şi taxelor locale stabilite pentru anul 2013.
Cu 8 voturi pentru, o abținere, se abține domnul consilier Molnar Endre, se
aprobă Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificarii impozitelor şi
taxelor locale stabilite pentru anul 2013.
Se trece la dezbaterea celui de al patrulea punct din ordinea de zi Proiect de
hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii duratei contractului pentru acordare de
servicii social-medicale nr.1.219/23.04.2012.
Se trece la discuţii:
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că bugetele locale ale localităților se
aprobă în termen de 30 de zile după ce a fost aprobat bugetul de stat.
Domnul consilier Marton Zoltan consideră necesar să fie efectuată o evaluare a
muncii prestate de cele două angajate în cadrul acestei organizații Caritas Alba Iulia.
Consiliul local alocă fonduri pentru funcționarea acestui serviciu și este necesară
cunoașterea activității acestuia.
Domnul consilier Mihaly Alexandru se interesează dacă între această organizație
Caritas Alba Iulia cu angajații ei și medicul de familie există o colaborare sau
înțelegere în modul în care își desfășoară activitatea. Arată că tatăl domniei sale a fost
bolnav o perioadă îndelungată dar nu a fost vizitat niciodată de acești angajați.
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Doamna consilieră Balogh Blanka arată că domnia sa a avut pe mama ei
bolnavă și a depus o cerere prin care a solicitat serviciile sociale medicale și a fost
foarte mulțumită de sereviciile prestate de angajații acestei organizații.
Preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea prelungirii duratei contractului pentru acordare de servicii social-medicale
nr.1.219/23.04.2012.
Cu un număr de 7 voturi, o abținere, se abține domnul consilier Mihaly
Alexandru, cu un vot impotrivă, impotrivă este domnul consilier Ambrus Jeno, se
aprobă hotărârea cu privire la aprobarea prelungirii duratei contractului pentru
acordare de servicii social-medicale nr.1.219/23.04.2012.
Domnul consilier Mihaly Alexandru exprimă motivul pentru care nu este de
acord cu adoptarea acestei hotărâri. Nu este de acord cu forma în care este organizat
acest serviciu, părerea domniei sale este că acest serviciu trebuie să funcționeze în
cadrul parohiilor existente pe teritoriul comunei Vărgata.
Se trece la dezbaterea celui de al cincilea punct din ordinea de zi: Proiect de
hotarare cu privire la stabilirea taxei speciale pentru funcţionarea serviciul de
salubritate pentru anul 2013.
Domnul primar Balogh Istvan prezintă proiectul de hotărâre, arată că contractul
care există cu SC Salubritate Valea Nirajului se expiră la data de 30 noiembrie 2013,
data până la care comuna Vărgata are obligația să mențină contractul. Arată că sunt
discuții în cadrul acestui parteneriat dar comuna noastră respectă contractul încheiat .
Arată că în anul 2013 comuna Vărgata trebuie să fie aderată la ADI-Ecolect Mureș.
Domnul consilier Laszlo Laszlo se interesează cine a înființat această societate
comercială Salubritate Valea Nirajului. Arată că în urma valorificării deșeurilor
selective societatea obține niște venituri , dar contribuția pentru serviciile prestate a
majorat-o în fiecare an. Nu a luat în considerare că, cu societățile comerciale existente
pe teritoriul comunei Vărgata, a încheiat contract de serviciu separat și obține fonduri
și de la aceste societăți.
Domnul primar Balogh Istvan: arată că urmează să solicite acestei asociații să
prezinte bugetul pentru a cunoaște modul în care se gospodărește cu bani.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că funcționarea acestei societăți
ascunde ceva și nu este foarte clară situația juridică a acestei societăți.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată este necesar să fie negociat prețul
serviciilor prestate și taxa să fie stabilită numai după ce a fost stabilit concret modul
de colectare a deșeurilor.
Domnul consilier Molnar Endre arată că este necesar să fie purtată o discuție cu
conducerea societății și să fie negociată suma care urmează să fie plătită pentru
serviciile prestate în anul 2013.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că, consiliul local Miercurea Niraj a
desființat contractul cu această societate și a apelat la o altă societate care lucrează
mai ieftin și mai cinstit.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că există un contract încheiat pentru
serviciile de salubritate și dacă există contractul trebuie să fie respectat până la
expirarea termenului.
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Domnul consilier Molnar Endre arată că dacă există contractul încheiat între
părți, comuna Vărgata are obligația să-l respecte.
Domnul consilier Nagy Csaba arată că are informația că și comuna Eremitu a
renunțat de serviciile acestei societăți .
Domnul primar Balogh Istvan arată că Regulamentul după care funcționează
această societate, societate din care face parte și comuna Vărgata, obligă pe toți
membrii acestei asociații să respecte acest regulament. Este un acord de asociere
aprobat printr-o hotărâre a consiliului local din anul 2005, între autoritățile publice din
microregiunea Valea Nirajului în vederea obținerii finanțării nerambursabile acordate
de Ministrul Integrării prin programul PHARE 2003 Coeziune Economică în vederea
realizării serviciilor publice de salubrizare pentru colectarea selectivă a deșeurilor.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că la Primăria Tg.Mureș dacă depune un
contribuabil o cerere de scutire de la plata taxei speciale de salubritate, contribuabilul
este scutit de la plata acesteia.
Arată că sunt persoane care dețin un imobil pe teritoriul comunei Vărgata, dar
nu locuiesc permanent în imobilul respectiv și nu beneficiază de serviciile de
salubritate și pe acest motiv au dreptul să fie scutiți de la plata acesteia.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că trebuie să fie clar că din moment
ce este un contract de colaborare cu termen de valabilitate până la data de noiembrie
2013 trebuie să fie respectat. Este important să fie cunoscut conținutul contractului.
Domnul primar Balogh Istvan arată că domnul Berei Sandor administratorul
firmei solicită consiliului să achite contravaloarea serviciilor pentru luna ianuarie
2013.
Preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei
speciale pentru funcţionarea serviciul de salubritate pentru anul 2013.
Hotărârea s-a adoptat cu 7 voturi pentru, domnul consilier Ambrus Jeno este
impotriva, domnul Mihaly Alexandru se abține.
Se trece la dezbaterea celui de al şaselea punct din ordinea de zi: Proiect de
hotărâre privind aprobarea înfiinţării unui ,, GRUP DE SPRIJIN A POLIȚIEI,, format
din voluntari , cetățeni ai comunei Vărgata.
Domnul primar Balogh Istvan arată că, consiliul local trebuie să stabilească dacă
dorește înființarea acestui grup de sprijin în cadrul poliției.
Domnul consilier Ambrus Jeno nu înțelege modul în care va funcționa acest
grup de sprijin.
Domnul consilier Mihaly Alexandru se interesează dacă este repartizat un
polițist în cadrul poliției Vărgata, și această persoană face navetă sau locuiește cu
chirie. Părerea domniei sale este că selectarea persoanei care va îndeplini această
atribuție va trebui făcută după niște criterii.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că este necesar să fie făcut un anunț pe
teritoriul comunei Vărgata.
Domnul primar arată că aceste persoane care vor face parte din acest grup de
sprijin al poliției desfășoară o activitate de interes public fără retribuție.
Domnul consilier Molnar Endre arată că persoanele care urmează să partricipe la
acțiuni de volunatriat trebuiesc să îndeplinească anumite condiții stablite de lege.
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Persoanele care doresc să devină volunatri ai poliției trebuie să fie selectate din rândul
cetățenilor comunei care se bucură de prestigiu și autoritate în rândul concetățenilor.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că persoanele care doresc să se implice
alături de poliție în interesul siguranței din propria comunitate, trebuie să îndeplinească
condiții respectiv să fie apte fizic și intelectual și să se bucure de prestigiu și
autoritate în rândul concetățenilor.
Președintele ședinței supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind
Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unui ,, GRUP DE SPRIJIN A
POLIȚIEI,, format din voluntari , cetățeni ai comunei Vărgata.
Cu unanimitate de vot acest proiect de hotărâre este respins de toți consilierii.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că îi pare bine că în sfârșit toți consilierii
au o poziție comună împotriva unui proiect de hotărâre.
Se trece la dezbaterea celui de al şaptelea punct din ordinea de zi: probleme
diferite.
Doamna secretar prezintă cererea nr. 4023 din 13 decembrie 2012 a fundației
Unitarcoop Tg Mureș prin care solicită să fie exonerată de la plata impozitului de teren
pentru anul fiscal 2012 pentru suprafața de 38,2 ha pășune ce deține pe teritoriul
comunei Vărgata.
Doamna secretar arată că art.286 din Codul fiscal din Legea nr.571/2003,
republicat, prevede situațiile în care consiliile locale au dreptul de scutirea de la plata
impozitelor sau reducerile. Totodată legea prevede că aceste facilități se acordă de la
data de întâi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative
în vederea scutirii sau reducerii. Este necesar ca fundația să depună actul constitutiv
sau statutul fundației precum și actul doveditor că a fost înscris în Registrul asociaţiilor
şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are
sediul.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că petentul trebuie să facă dovada că
este beneficiar de scutire de plata a impozitului de teren. Terenul pe care fundația l-a
cumpărat pe teritoriul satului Vadu în prezent este închiriat la o persoană de la care
fundația obține niște venituri .
Domnul consilier Molnar Endre arată că, dacă există prevedere legală cu privire
la facilitățile solicitate, atunci competența de soluționare aparține de serviciul de
impozite și taxe din cadrul Primăriei Vărgata.
Preşedinte de şedinţă
Katona Csaba-Peter

Contrasemnează
Secretar
Marinescu Ilona
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