RO MAN IA
JUDETUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
PRO CES VERBAL
Încheiat astăzi la data de 29 iunie 2012 în şedinţa ordinară a Consiliului local al
comunei Vărgata, judeţul Mureş.
Şedinţa este convocată de primarul comunei, ec. Balogh Istvan, prin dispoziţia
primarului nr. 148 din 25 iunie 2012.
Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-a arătat
data, ora, locul desfăşurării acesteia precum si proiectul ordinei de zi.
Procesul verbal al aceastei şedinţe ordinară este întocmit de doamna Marinescu Ilona
secretar in cadrul Primariei comunei Vărgata.
Se face apelul nominal al consilierilor, rezultând că la lucrările şedinţei sunt
prezenţi : Laszlo Laszlo, Isztojka Mihaly, Kilyen Csaba, Katona Csaba-Peter, Mihaly
Alexandru, Nagy Csaba, Varga Ervin, Ambrus Jeno, Molnar Endre, Marton Zoltan, Balogh
Blanka-Elizabeta.
Pentru preşedintele şedintei conform hotărârii consiliului local din data de 25 iunie a
fost ales domnul consilier Laszlo Laszlo.
Preşedintele şedinţei prezintă ordinea de zi a şedinţei conform convocatorului :
1. Depunerea jurământului de către primarul ales al comunei Vărgata
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de teren între familia Papp
Erzsebet şi comuna Vărgata
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de teren între
familia Muzsi Ioan şi comuna Vărgata
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Vărgata pe anul
2012
5. Cererea nr. 1731 din 11. 06.2012 a doamnei Marton Ilona
6. Cererea nr. 1840 din 25. 06.2012 a domnului Nagy Istvan
7. Diferite
Preşedintele şedinţei supune aprobării ordinea de zi prezentată pe baza
convocatorului primarului.
Domnul primar arată că în şedinţa de astăzi nu se discută punctul nr. 4 din ordinea de
zi. Motivul pentru care nu se discută este că în luna iunie nu se poate face virare de credite
pentru trimestrul III. Pe acest motiv la începutul lunii iulie va convoca o şedinţă pentru
rectificarea bugetului local pe anul 2012.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că este de acord cu ordinea de zi numai
dacă sunt respectate prevederile legale. Arată că nu a fost comunicat materialul ședinței
la termenul porevăzut de lege și actele care au fost comunicate nu sunt suficiente pentru
adoptarea hotărârii. Arată că nu a primit anexele la proiectele de hotărâri. Nu cunoaşte
conţinutul proceselor verbale ale şedinţelor din data de 30 mai 2012 şi din data de 25 iunie
2012. Totodată ştie că domnia sa a condus şedinţa de constituire şi întreabă dacă a fost
comunicat la Instituţia Prefectului Mureş, și că nu au fost prezentate hotărârile pentru
semnare. Totodată solicită doamnei secretar, că după ce se termină şedinţa consiliului local

să facă câte o copie xerox de pe sentinţa de validare a primarului şi de pe Ordinul
Prefectului nr. 219 din data de 18 iunie 2012 privind convocarea consilierilor locali aleşi la
alegerile din data de 10 iunie 2012, pentru şedinţele de constituire a consiliilor locale din
judeţul Mureş.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că domnia sa a primit la timp convocatorul aşa
cum este prevăzut în lege. Acelaşi lucru susţini şi ceilalţi consilieri locali.
Doamna secretar arată că materialul şedinţei din data de 25 iunie 2012 nu a fost
comunicat la Instituţia Prefectului Judeţului Mureş şi după şedinţă va prezenta materialul
pentru semnarea hotărârilor. Procesul verbal încheiat în şedinţa consiliului local din data de
30 mai 2012 şi procesul verbal încheiat în şedinţa de constituire a consiliului local din data
de 25 iunie 2012 vor fi prezentate în prima şedinţă a consiliului local.
Preşedintele şedinţei întreabă dacă cineva mai are obiecţii.
Supune la vot scoaterea de pe ordinea de zi discutarea punctului nr. 4 ” proiectul de
hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2012”.
Cu un număr de 11 voturi pentru consilierii local au votat.
Supune la vot aprobarea restul punctelor de pe ordinea de zi.
Cu un număr de 11 voturi pentru ordinea de zi a şedinţei ordinare de lucru s-a
aprobat.
Preşedintele şedinţei trece la dezbaterea primului punct din ordinea de zi: Depunerea
jurământului de către primarul ales al comunei Vărgata.
Doamna secretar arată că personal a ridicat de la Judecătoria Tg Mureş încheierea nr.
1030 din data de 25 iunie 2012, privind validarea alegerii primarului comunei Vărgata,
judeţul Mureş, dl. Balogh Istvan. A fost rugată să prezinte consilierilor partea dispozitivului
încheierii de şedinţă.
Doamna secretar dă citire la dispozitivul încheierii Judecătoriei Tg Mureş nr 1930
din 25 iunie 2012.
Doamna secretar invită pe domnul primar să depună jurământul în faţa consiliului
local.
Domnul Balogh Istvan, primarul ales pentru îndeplinirea funcţiei de primar al
comunei Vărgata depune jurământul în faţa consiliului local.
Se trece la dezbaterea celui de al doilea punct din ordinea de zi : Proiect de hotărâre
privind aprobarea unui schimb de teren între familia Papp Erzsebet şi comuna Vărgata
Domnul consilier Kilyen Csaba întreabă că de ce există diferenţă de preţ între
valoarile la care au fost evaluate terenurile în cauză.
Domnul primar arată că evaluarea terenurilor a fost efectuată de un specialist în
domeniu.
Domnul consilier Katona Csaba-Peter se interesează de perioada în care se vor
efectua lucrările de construire a celor două capele.
Domnul primar răspunde că nu peste mult timp.
Domnul consilier Mihaly Alexandru: contestă că nu a primit anexele amintite în
proiectul de hotărâre și deoarece nu cunoiaște conținutul anexelor nu votează pentru
aprobarea acestui hotărâri.
Domnul primar prezintă consilierilor documentațiile de evaluare a terenurilor ,
documentații care au fost aprobate în ședințele anterioare.
Domnul consilier Kilyen Csaba: întreabă dacă obținerea autorizaţiei de construire
se poate rezolva într-un teremen scurt.

Preşedintele şedinţei supune la vot al doilea punct din ordinea de zi, Proiectul de
hotărâre privind aprobarea unui schimb de teren între familia Papp Erzsebet şi comuna
Vărgata.
Cu 9 voturi pentru, se abţini domnii consilieri Mihaly Alexanbdru și Ambrus
Jeno, proiectul de hotărâre privind aprobarea unui schimb de teren între familia Papp
Erzsebet şi comuna Vărgata se aprobă .
Se trece la dezbaterea al celui de al treilea punct din ordinea de zi: Proiect de
hotărâre privind aprobarea unui schimb de teren între familia Muzsi Ioan şi comuna
Vărgata.
Se trece la discuţii:
Domnul consilier Molnar Endre: întreabă de ce exită diferență la suprafață de teren
pe care o dăm în schimb domnului Muzsi Ioan. Părerea domniei sale este, că suprafața de
teren pe care o dăm trebuie să fie egal cu suprafața pe care o primim în schimb. Roagă pe
domnul primar să facă un astfel de negociere cu domnul Muzsi Ioan.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că întradevăr această diferență de suprafață nu
este în favoarea comunei, dar trebuie să știm că pentru comună este necesară această
suprafață de teren care se află lângă cimitirul din satul Valea. Destinația construcției este
capela care trebuie să fie construit lângă cimitir.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că terenul care este în proprietatea comunei
Vărgata și care urmează să fie dat în schimb este un teren de proastă calitate.
Domnul consilier Isztojka Mihaly arată că, comuna noastră are nevoie de capele. Pe
acest motiv trebuie să fim de acord cu schimbul de teren..
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că suma la care este evaluat terenul adică suma
de 86.000 lei este o sumă frumoasă dar din păcate dacă vrem să vindem la această sumă nu
găsim un cumpărător.
Preşedintele şedinţei supune la vot al treilea punct din ordinea de zi.
Cu 9 voturi pentru, se abţin domnii consilieri locali Mihaly Alexandru şi Ambrus
Jeno, proiectul de hotărâre privind efectuarea unui schimb de teren între familia Muzsi Ioan
şi comuna Vărgata se aprobă.
Cel de al patrulea punct din ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului local al comunei Vărgata pe anul 2012, se amână.
Se trece la dezbaterea celui de al cincilea punct din ordinea de zi : Cererea nr. 1731
din 11. 06.2012 a doamnei Marton Ilona.
Domnul primar prezintă situația cu privire la această problemă. Nu știe dacă se va
aloca fonduri pentru acoperirea cheltuielilor necesare.
Domnul consilier Molnar Endre întreabă cine alocă fondurile necesare pentru
acoperirea acestor cheltuieli.
Primarul comunei arată că fondurile necesare sunt alocate din sume defalcate din
TVA cu destinație specială și se pot acoperi numai cheltuielile stabilite cu ocazia acordării.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că pentru acoperirea cheltuielilor cu
învăţământul fondurile sunt alocatre tot din sumele defalcate din TVA..
Se trece la dezbaterea celui de al şaselea punct din ordinea de zi : Cererea nr. 1840
din 25. 06.2012 a domnului Nagy Istvan.
Domnul viuceprimar arată că această problemă a fost verificată de domnia sa
împreună cu poliția locală și s-a stabilit că nu există pagubele reclamate de domnul Nagy
Istvan. Întradevăr au intrat caii dar nu au provocat pagube însemnate.
Se trece la dezbaterea celui de al şaptelea punct din ordinea de zi: cererea nr. 1889
din 28 iunie 2012 a părinţilor elevilor din satul Valea.

Părinţii elevilor din satul Valea solicită să fie reparatăclădirea școlii din satul Valea ca
să fie condiții pentru desfășurarea învățământului în condiții normale.
Doamna consilieră Balogh Blanka-Elzabeta prezintă situația școlii din satul Valea și
roagă pe conducerea primăriei Vărgata și consiliul local să i-a măsuri urgente și să fie
executat o lucrare de reparaţie pentru a putea funcționa școala.
Domnul consilier Molnar Endre arată că, comuna Vărgata are în proprietate pădure
din care se exploatează lemn și se poate obține o parte din materialul necesar pentru
reparaţia clădirii.
Domnul consilier Katona Csaba-Peter arată că se fac investiții pentru reabilitarea și
modernizarea școlilor , dar dacă vor fi restituite foștilor proprietari ce se va întâmpla?
Domnul consilier Molnar Endre arată că domnia sa este președintele comisiei de
specialitate care se ocupă cu problemele de învățământ și se angajează că va verifica la fața
locului și împreună cu domnul primar și colegii consilieri locali vor găsi soluții pentru
rezolvarea problemei în cauză. Întreabă ce funcţiune are clădirea, Parohiei Unitariane din
satul Valea.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că această propblema aparține Consiliului
de administraţie care funcționează în cadrul școlii și această comisie trebuie să propună
soluții consiliului local.
Domnul consilier Laszlo Laszlo prezintă niște soluții de rezolvare a problemei
supuse dezbaterii.
Membrii comisiei se înțeleg între ei cu privire la întîlnirea ce va avea loc la fața
locului.
Domnul consilier Katona Csaba-Peter îăntreabă ce o să fie cu strada de la cimitirul
din satul Mitrești şi cu strada spre fosta ferma legumicolă care, cu ocazia inundaților, au
fost distruse și în momentul de față este foarte degradată.
Se trece la dezbaterea celui de al optelea punct din ordinea de zi: Cererea nr. 1898
din 29 iunie 2012 a domnului Isztoica Mihaly Zoltan din satul Mitresti nr. 152 , pentru al
Partidului romilor, care solicită închirierea 2 camere din clădirea fostei primării.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că, cu astfel de solicitare poate să vină
oricare din partidele politice.
Domnul consilier Molnar Endre arată că, trebuie verificat şi dacă clădirea este
nefolosită trebuie stabilită o sumă de bani pentru închirierea spațiului.
La discutarea diferitelor probleme domnul primar arată că pentru o bună funcționare
a serviciului de pază pe teritoriul comunei este necesară luarea unor măsuri de îmbunătățire.
Prezintă consilierilor oferta unei sociatati de security care a conținut și camere de
supraveghere pe care ar fi posibil să le instaleze în comună.
Domnul consilier Molnar Endre arată că sunt mai multe societăți și trebuie discutat și
solicitate oferte pentru a stabili care dintre societăţi ar fi mai rentabile pentru comună.
Domnul consilier Ambrus Jeno: întreabădacă se va reorganiza poliţia locală.
Domnul consilier Katona Csaba-Peter arată că oferta prezentată este atrăgătoare, și
este necesar să fie asigurată o pază
Domnul consilier Molnar Endre arată că este necesar să fie instalate mai multe
camere de supraveghere mai ales la baruri.
Preşedinte de şedinţă
Laszlo Laszlo
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