ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
PROCES

VERBAL

Încheiat astăzi la data de 12 noiembrie 2012 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. 218 din 2 noiembrie 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 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, Kilyen Csaba, Isztoica Mihaly, Laszlo Laszlo, Balogh Blanka-Elizabeta,
Mihaly Alexandru și viceprimarul comunei Varga Ervin.
Secretarul 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
și Nagy Csaba deși formulare pentru declarații au fost distribuite tuturor consilierilor
încă în timpul primei ședințe a noului consiliul local ales.
Încontinuare domnul consilieir Laszlo Laszlo propune ca preşedintele şedințelor
să fie domnul consilier Katona Csaba –Peter, pentru o perioada de trei luni.
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 28 august 2012,
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al
comunei Vărgata pe anul 2012.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului comunei
Vărgata pe trimestrul III din anul 2012.
4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiei de urbanism
”Plan Urbanistic Zonal- Stabilire de zonă funcţională pentru producția de energie
electrică (Parc Solar de 945 kw) Mitrești-Văgata,,.
5. Proiect de hotarare privind construirea unui garaj pentru autospeciala P.S.I.
6. Proiect de hotărâre privind instrumentarea proiectului ,,Înființarea și dotarea
serviciului de gospodărie comunală în comuna Vărgata, Județul Mures, Promovarea
dansului popular în comuna Vărgata, judetul Mures,,.
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7. Cererea nr. 2.768 din 17 septembie 2012, a domnului preot Sandor
Szilard
8. Cererea nr. 2.995 din 04 octombie 2012, a domnului Molnar Gyula
9. Cererea nr. 2.825 din 20 septembrie 2012, a doamnei Vass Gyongyike
10. Cererea nr. 3.002 din 05 octombie 2012, a unui grup de locuitor al
satului Griusor, comuna Vărgata, județul Mureș.
11. Cererea nr. 3067 din 12 octombie 2012, a domnului Mihaly Alexandru
12. Cererea nr. 3183 din 23 octombrie 2012, a domnului Mihaly Alexandru
13. Cererea nr. 3393 din 08.11.2012 a Poliției comunei Vărgata.
14. Diferite
Preşedintele şedinţei supune spre aprobare consiliului local ordinea de zi
prezentată pe baza convocatorului primarului.
Domnul viceprimar Varga Ervin arată că este necesar să fie discutat în cadrul
bugetului local și modul în care trebuie folosită suma repartizată Primăriei Vărgata cu
ocazia ultimei rectificare bugetară.
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 28 august 2012.
Domnul consilier Mihaly Alexandru, care nu a fost prezent la ședința consiliului
local din data de 28 august 2012, întreabă dacă sunt puncte de pe ordinea de zi a
acestei ședințe care să fi fost amânate pentru ședința de astăzi.
Domnul primar arată că nu sunt asemenea situații.
Preşedintele şedinţei supune la vot procesul verbal al şedinţei anterioare.
Toţi consilierii locali prezenţi sunt de acord cu procesul verbal al şedinţei
anterioare.
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 și propune să fie aprobate și următoarele
cheltuieli: 99.000 lei pentru învățământ, din care 89.000 lei pentru salarii, 8.000 lei
pentru achitarea hotărârilor judecătorești și 2.000 lei pentru cheltuieli materiale;
52.000 lei necesari pentru plata salariilor asistenților personali și a indemnizațiilor
acestora.
Președintele ședinței consultă pe domnii consilieri dacă sunt comentarii.
Domnul consilier Molnar Endre, se interesează care sunt proiectele ce urmează
să fie plătite din bugetul local.
Domnul primar Balogh Istvan explică domnilor consilier că în prezent se
derulează un program (LEADER-Valea Nirajului) la care participă 13 comune din
zona Valea Niurajului program pentru care vor fi alocate 2,8 milioane euro. În cadrul
acestei program comuna Vărgata va beneficia 62.000 Euro, suma pentru care trebuie
să depună proiecte.
Domnul consilier Nagy Csaba arată că, nu au fost executate lucrările de
reparații la căminul cultural din satul Grâușorul.
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Domnul primar Balogh Istvan precizează că, pentru reparațiile capitale ce
urmează să fie executate la căminul cultural Grâușorul, au fost deja aprovizionate o
parte din materiale.
Domnul consilier Molnar Endre, se interesează cum va fi repartizată suma de
5.000 lei reprezentând salarii pentru diriginte de șantier la cele două lucrări: baza
sportive și canalizare .
Domnul primar Balogh Istvan dă explicațiile necesare .
Domnul consilier Molnar Endre arată că în prezent, o parte din lucrările care se
execută la canalizarea comunei Vărgata, nu respectă technologia de execuție.
Domnul consilier Nagy Csaba confirmă și domnia sa că pentru canalizarea
comunei se execută lucrări necorespunzătoare.
Domnul consilier Laszlo Laszlo consideră că lucrările care nu corespund din
punct de vedere tehnic nu trebuiesc recepționate, iar dirigintele de șantier să
întocmească pentru acestea procese verbale de neconformitate, să nu le deconteze și
implicit să nu fie admise la recepție.
Domnul consilier Molnar Endre arată că angajații firmei care execută lucrările
de canalizare au creat multe probleme locuitorilor comunei noastre.
Domnul viceprimar Varga Ervin confirmă că într-adevăr sunt foarte multe
probleme privind execuția lucrărilor de canalizare și pentru rezolvarea acestora vom
lua măsuri .
Domnul consilier Molnar Endre arată că dirigintele de șantier, care este angajat
de Primăria comunei Vărgata, trebuie să aibă grijă ca lucrările de execuție a canalizării
să se desfășoare în mod corect iar dacă sunt nereguli să le semnaleze la timp și să le
aducă la cunoștința primarului comunei Vărgata, precum și conducerii firmei care
execută lucrările de canalizare.
Domnul primar Balogh Istvan roagă pe domnii consilieri locali, dacă observă că
sunt nereguli în executarea lucrărilor de canalizare să le aducă la cunoștința domniei
sale cât mai urgent, pentru a putea lua măsuri.
Domnul consilier Kilyen Csaba propune ca din retribuția dirigintelui de șantier
să fie reținută o parte ca garanție pentru buna desfășurare a lucrării iar recepția lucrării
să se facă numai dacă aceasta a fost corect executată.
Domnul consilier Laszlo Laszlo propune ca dirigintele de șantier să primească
retribuția cuvenită numai într-un procent de 70% și restul de 30% să fie reținută ca
garanție.
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă dacă domnul primar poate să
explice de ce nu a fost executată canalizarea comunelor existente pe Valea Nirajului.
Arată că în județul Harghita, comunele situate pe traseul Praid Miercurea Ciuc
beneficiază de canalizare.
Domnul primar Balogh Istvan arată că în județul Harghita canalizarea
comunelor a fost realizată prin programul SAPARD. În ce privește canalizarea
comunelor de pe Valea Nirajului termenele de execuție au fost stabilite de Consiliul
Județean Mureș.
Domnul consilier Molnar Endre arată că pentru proiectarea investițiilor în bugtul
local al comunei Vărgata sunt prevăzute sume mari. Domnia sa are informația că sunt
societăți de proiectare care execută astfel de lucrări iar decontarea acestor proiecte se
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face numai dacă au fost obtinute fondurile pentru realizarea acestor investiții. Pune
întrebarea dacă aceste proiecte nu pot fi întocmite de domnul Gligor Robert-Laszlo
care este angajatul Primăriei comunei Vărgata.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că proiectele nu pot fi făcute dacât de
firme de specialitate, firme care trebuiesc agrementate în domeniu.
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 10 voturi pentru, o abținere, se abține domnul Mihaly Alexandru,
proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pentru comuna
Vărgata pentru anul 2012 se aprobă.
Se trece la dezbaterea al celui de al treilea punct din ordinea de zi: proiect de
hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului comunei Vărgata pe
trimestrul III din anul 2012.
Domnul primar prezintă expunerea de motive cu privire la contul de executie al
bugetului comunei Vărgata pe trimnestrul III din anul 2012.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că, contul de executie a bugetului comunei
Vărgata trebuie aprobat trimestrial.
Preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
contului de execuție al bugetului comunei Vărgata pe trimestrul III din anul 2012.
Cu 10 voturi pentru, o abținere, se abține domnul consilier Mihaly Alexandru,
se aprobă proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului
comunei Vărgata pe trimestrul III din anul 2012.
Se trece la dezbaterea celui de al patrulea punct din ordinea de zi: proiect
de hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiei de urbanism ”Plan Urbanistic ZonalStabilire de zonă funcţională pentru producție de energie electrică (Parc Solar de 945
kw) Mitrești-Văgata.
Se trece la discuţii:
Domnul primar arată că în satul Mitrești, comuna Vărgata se realizează un parc
solar pentru producerea energiei electrice, parc pentru care a fost necesar întocmirea
PUZ-lui și aprobarea acestuia de către consiliu local Vărgata.
Domnul consilier Laszlo Laszlo se interesează dacă terenul pe care se realizează
această investiție este în proprietatea societății și dacă acest teren a fost cumpărat de la
persoane fizice.
Domnul primar arată că întradevăr terenul a fost cumpărat de la persoane fizice
și este proprietatea societății.
Domnul consilier Molnar Endre se interesează dacă societatea investitoare
angajează personal muncitor din comuna noastră. Se interesează dacă socieatea are
nevoie de specialiști în domeniu. Dacă are nevoie de specialist în domeniu ar fi necesar
ca să se specializeze niște persoane din comuna noastră.
Preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea documentaţiei de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal- Stabilire de zonă
funcţională pentru producție de energie electrică (Parc Solar de 945 kw) MitreștiVăgata.
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Cu un număr de 10 voturi, o abținere, se abține domnul consilier Mihaly
Alexandru, se aprobă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiei de
urbanism ”Plan Urbanistic Zonal-Stabilire de zonă funcţională pentru producție de
energie electrică (Parc Solar de 945 kw) Mitrești-Văgata.
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă pe domnul primar cum s-a
procedat că proprietarii terenurilor care au fost cumpărate de societatea respectivă au
obținut titlu de proprietate și au intabulat terenul în timp ce sunt multe personae din
comuna care vor să obțină titlul de proprietate și nu au această posibilitate.
Domnul primar arată că aceste titluri de proprietate au fost întocmite încă în anul
1994. O parte din locuitorii comunei vor obține titluri de proprietate numai după
întocmirea planurilor parcelare, lucrare în curs de desfășurare.
Se trece la dezbaterea celui de al cincilea punct din ordinea de zi: proiect de
hotărâre privind construirea unui garaj pentru autospeciala P.S.I.
Domnul primar Balogh Istvan prezintă proiectul de hotărâre privind construirea
unui garaj pentru autospeciala PSI.
Domnul consilier Ambrus Jeno se interesează cine a propus ca garajul pentru
autospeciala P.S.I. să fie construit pe un amlasament situat între sediul Poliției
comunei Vărgata și proprietatea domnului Mihaly Alexandru.
Domnul consilier Laszlo Laszlo explică, că au fost mai multe propuneri pentru
amplasarea garajului autospecialei P.S.I. și de comun acord consilierii au hotărât că
garajul să fie amplasat în actuala poziție.
Domnul consilier Molnar Endre precizează că prima varianta a constat în
amplasarea garajului autospecialei P.S.I. lângă sediul Primăriei Vărgata. Această
variantă are dezavantajul că incomodează amplasarea noului cămin cultural al satului
Vărgata, cămin ce urmează a fi construit în perioada imediat următoare.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că garajul pentru autospeciala PSI putea fi
construit pe terenul de fotbal al satului Vărgata.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că, în legătură cu amplasarea
garajului pentru autospeciala P.S.I. domnia sa a depus două cerereri și consideră că
aceste cereri trebuiesc discutate în cadrul acestei punct al ordinei de zi. Deasemen
domnul consilier afirmă că, întrucât actualul amplasament al garajului se învecinează
spre nord cu proprietatea sa, pentru construcția acestuia este nevoie de acordul tuturor
vecinilor inclusiv al domniei sale. Domnul consilier nu își imaginează cum se poate
încadra architectural acest garaj în centrul comunei Vărgata. Tot domnia sa consideră
că pe acest amplasament (233 mp) trebuia construit un parc de joacă pentru copii.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că numai domnul Szabo Arpad a
influențat membrii consiliului local al comunei Vărgata să amplaseze garajul în actuala
poziție. Consideră că domnul Szabo Arpad, în perioada cât a fost consilier, cât și după
expirarea mandatului de consilier, s-a implicat în reamplasarea monumentului eroilor
comunei Vărgata, în amplasarea haznalei pentru grupul sanitar al școlii Vărgata, în
execuția amenajărilor pe verticala a terenului situate în vecinătetea Bisreicii Reformate
din satul Vărgata și altele. În final domnul Mihaly Alexandru atrage atenția domnilor
consilieri să nu mai dea importanță propunerilor domnului Szabo Arpad care se
amestecă în decizii a căror responsabilitate revin altor persoane.
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Domnul consilier Kilyen Csaba consideră că inițiativele domnului Szabo Arpad
sunt benefice pentru comuna Vărgata și este intrigat de faptul că domnul Mihaly
Alexandru se opune cu multă hotărâre acestor propuneri.
Domnul primar Balogh Istvan arată că domnul Szabo Arpad a avut de a lungul
timpului mai multe propuneri unele fericite altele nu, dar că întotdeauna decizia a fost
luată de consiliul local Vărgata. Totodată domnul primar atrage atenția asupra urgenței
execuției garajului pentru autospeciala PSI.
Domnul consilier Mihaly Alexandru nu cunoaște prevederile proiectului pentru
execuția garajului și nu înțelege de ce au fost tăiați pomii existenți pe amplasament al
garajului.
Domnul consilier Molnar Endre arată că întradevăr idea de a construi garajul
autospecialei PSI a fost a domnului Szabo Arpad dar amplasamentul acestuia a fost
stabilit de consilerii local în urma unei atente analize a variantelor posibile.
Domnul primar Balogh Istvan atrage din nou atenția asupra urgenței execuției
garajului pentru autospeciala PSI și arată că autospeciala nu poate fi exploatată rațional
în condiții de iarnă dacă nu este asigurată securitatea ei și nu este protejată împotriva
intemperiilor.
Preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de hotărâre privind construirea
unui garaj pentru autospeciala P.S.I.
Hotărârea s-a adoptat cu 9 voturi pentru, doi consilieri locali domnul Ambrus
Jeno și domnul Mihaly Alexandru sunt impotrivă.
Se trece la dezbaterea celui de al şaselea punct din ordinea de zi: proiect de
hotărâre privind instrumentarea proiectului ,, Înființarea și dotarea serviciului de
gospodărie comunală în Comuna Vărgata, judetul Mures, Promovarea dansului
popular în comuna Vărgata, judetul Mures,,.
Domnul primar Balogh Istvan prezintă referatul cu privire la instrumentarea
proiectului ,, Înființarea și dotarea serviciului de gospodărie comunală în Comuna
Vărgata, județul Mureș, Promovarea dansului popular în comuna Vărgata, județul
Mureș,,.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Mihaly Alexandru consideră că utilajele pe care le vor procura
comunele care participă la acest program, să fie folosite numai de comuna care deține
în proporietate utilajul respectiv, fără a avea alte obligații.
Domnul consilier Molnar Endre arată că pentru folosirea acestor utilaje fiecare
comune implicată în acest program să stabilească un tarif de închiriere pentru utilajul
pe care îl are în proprietate. Pe baza acestui tarif se vor închiria utilajele respective de
către comunele care vor să le utilizeze.
Domnul consilier Kilyen Csaba susține idea avansată de domnul consilier
Molnar Endre în sensul că aceste utilaje pot fi folosite pe baza tarifelor de închiriere
stabilite, de către comunele implicate în acest program.
Președintele ședinței supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind
instrumentarea proiectului ,, Înființarea și dotarea serviciului de gospodărie comunală
în Comuna Vărgata, județul Mureș, Promovarea dansului popular în comuna Vărgata,
județul Mureș,,
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Cu un număr de 10 voturi pentru, o abținere, se abține domnul consilier Mihaly
Alexandru. Motivul abținerii domniei sale este că domnia sa consideră că utilajul
necesar comunei Vărgata este un buldoexcavator.
Se aprobă proiectul de hotărâre privind instrumentarea proiectului ,, Înființarea
și dotarea serviciului de gospodărie comunală în Comuna Vărgata, județul Mureș,
Promovarea dansului popular în comuna Vărgata, judetul Mures,,.
Se trece la dezbaterea celui de al şaptelea punct din ordinea de zi.
Secretarul comunei prezintă cererea nr. 2.768 din 17 septembrie 2012, a
domnului preot unitarian din satul Valea domnul Sandor Szilard.
Domnul consilier Katona Csaba-Peter consideră că dacă se crează un precedent
acesta îi va indreptăți și pe ceilalți preoți care au parohii pe teritoriul comunei Vărgata
să solicite ajutoare financiare.
Doamna consilieră Balogh Blanka-Elizabeta arată că Primăria Vărgata nu
deține fonduri nici pentru reparații curente la Școala primară din satul Valea
( necesară o ușă de exterior) și nu își poate permite să promită și să dea alte ajutoare
financiare.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că, în cursul anului 2010, Primăria
comunei Vărgata a ajutat financiar și Biserica Reformată din satul Grîușor care nu
avea branșament de energie electrică.
Domnul primar Balogh Istvan precizează că în faza inițială domnia sa nu a fost
de acord cu ajutorul financiar pentru Biserica Reformată din satul Grîușorul, dar la
solicitările insistente ale enoriașilor, consiliul local a aprobat întrucât solicitarea
financiară a fost de bun simț.
Domnul consilier Katona Csaba-Peter întreabă ce sumă este necesară pentru
Biserica Unitariană din satul Valea?
Domnul consilier Mihaly Alexandru nu este de acord cu ajutorul fiunanciar cerut
de biserica unitariană întrucât aceasta este subvenționată de statul român, primește o
anume contribuție anuală și de la credincioși și nu în totdeauna inițitivele acestei
biserici au fost corecte.
Domnul consilier Kilyen Csaba este în dezacord cu cele arătate de domnul
consilier Mihaly Alexandru și precizează că domnia sa a fost în totdeauna de acord să
ajute personal această instituție religioasă.
Domnul primar Balogh Istvan propune să luăm o hotărâre numai după analiza
atentă a bugetului local al comunei Vărgata.
Doamna consilieră Balogh Blanka-Elizabeta arată că bugetul local al comunei
Vărgata deocamdată nu își poate permite să angajeze alte cheltuieli.
Președintele ședinței supune la vot cererea nr. 2.768 din 17 septembie
2012, a domnului preot Sandor Szilard.
Domnul consilier Ambrus Jeno se declară de acord
Ceilalți 10 consilieri local votează împotriva.
Se trece la dezbaterea celui de al optelea punct din ordinea de zi.
Secretarul comunei prezintă cererea nr. 2.995 din 04 octombie 2012, a domnului
Molnar Gyula.
Domnul viceprimar Varga Ervin arată că această cerere a domnului Molnar
Gyula a fost deja rezolvată.
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Se trece la dezbaterea celui de al noulea punct din ordinea de zi.
Secretarul comunei prezintă cererea nr. 2.825 din 20 septembrie 2012, a
doamnei Vass Gyongyike.
Domnul primar arată că toți contribuabilii au obligația să plătească taxele și
impozitele stabilite prin lege.
Se trece la dezbaterea celui de al zecelea punct din ordinea de zi.
Secretarul comunei prezintă cererea nr. 3.002 din 05 octombie 2012, a
unui grup de locuitor al satului Grîușorul.
Secretarul comunei arată că domnul consilier Nagy Csaba a fost ales consilier
conform legilor în vigoare și nu poate fi schimbat decât în condiții legale.
Se trece la dezbaterea celui de al unsprezecelea punct din ordinea de zi.
Secretarul comunei prezintă cererea nr. 3067 din 12 octombie 2012, a
domnului MihalyAlexandru.
Domnul primar arată că interesul comunei primează în fața intereselor personale.
Buna funcționare a autospecialei PSI poate evita multe evenimente nefericite ce se pot
întâmpla oricărui locuitor al comunei noastre.
Se trece la dezbaterea celui de al doiprezecelea punct din ordinea de zi.
Secretarul comunei prezintă cererea nr. 3183 din 23 octombrie 2012, a domnului
Mihaly Alexandru.
Domnul primar Balogh Istvan arată că autorizația de construire este în curs de a
fi emisă și urmează să fie obtinută într-un timp foarte scurt.
Se trece la dezbaterea celui de al treisprezecelea punct din ordinea de zi.
Secretarul comunei prezintă cererea nr. 3393 din 08.11.2012 al Poliției
Vărgata.
Domnul consilier Mihaly Alexandru nu înțelege cum Postul de Poliție Vărgata
are nu singur angajat? Domnia sa consideră că în acest fel nu poate fi asigurată
securitatea bunurilor mobile și imobile și nici siguranța cetățenilor comunei Vărgata.
Domnul primar Balogh Istvan arată că în prezent nu există cadru legal care să
permită acordarea de ajutoare postului de poliție.
Președintele ședintei se trece la dezbaterea al patrusprezecelea punct din
ordinea de zi: diferite.
Preşedinte de şedinţă
Katona Csaba-Peter

Contrasemnează
Secretar
Marinescu Ilona
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