ROMANIA
JUDETUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
PROCES

VERBAL

Încheiat astăzi la data de 17 aprilie 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.71 din 12 aprilie 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 al Primariei comunei Vărgata.
Se face apelul nominal al consilierilor, rezultând că la lucrările şedinţei sunt
prezenţi : Varga Ervin, Katona Csaba-Peter, Szasz Csaba-Levente, Isztojka Mihaly,
Kilyen Eva, Mihaly Istvan si Pasztor Istvan. Lipsesc domnii consilieri : Mihaly
Alexandru, Csaloka Csaba, Fazakas Csaba, Laszlo Laszlo .
Secretarul comunei arată că la această ședință trebuiau să fie prezenți cel puțin
două treimi din numărul consilierilor în funcție, ceea ce înseamnă un număr de opt
consilieri. Conform prevederilor art.46 alin.2 din L.215/2001, privind administrația
publică locală republicată, hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare
precum și cele de asocierea și cooperarea cu autorități publice, cu organizații
neguvernamentale, cu persoane juridice române sau străine, administrarea domeniului
public și privat al comunei se adoptă cu votul a cel puțin două treimi din numărul
consilierilor în funcție. Secretarul arată că actuala prezență nu este suficientă pentru
adoptarea hotărârilor propuse în convocator, și pe acest motiv propune amânarea
ședinței pentru o altă dată.
Domnul primar Balogh Istvan arată că sunt foarte multe puncte pe ordinea de zi și
pentru buna desfășurare a activităților este necesară dezbaterea acestora . Propune ca
proiectele de hotărâre care necesită votul a cel puțin de două treimi a consilierilor în
funcție să fie scoase de pe ordinea de zi , rămânând să fie discutate celelalte puncte de
pe ordinea de zi.
Domnul consilier Fazakas Csaba lipsește de la această ședință a consiliului local.
Pentru presedintele şedintei este propus domnul consilier Varga Ervin.
Președintele ședinței stabilește, că punctele care nu vor fi discutate vor fi scoase
de pe ordinea de zi a acestei ședințe. Aceste puncte sunt : punctul nr. 3 punctul nr. 8
punctul nr. 9, punctul nr. 12 și punctul nr. 15.
Preşedintele şedinţei prezintă ordinea de zi a şedinţei conform convocatorului :
1. Prezentarea procesului verbal încheiat în şedinţa ordinară de lucru a
Consiliului local Vărgata din data de 02 martie 2012.
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii contractului pentru
acordare de servicii social-medicale persoanelor vârstnice pentru perioada 1 mai 2012
până la 31 decembrie 2012
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3.
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea trecerii din domeniul
public în domeniul privat al comunei Vărgata și aprobarea demolării clădirii
situată în satul Valea nr. 184 , comuna Vărgata, județul Mureș
4. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a terenurilor
situate în satul Valea, comuna Vărgata, județul Mureș
5. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a terenului
situat în satul Valea, comuna Vărgata, județul Mureș
6.
Proiect de hotarare privind însușirea raportului de evaluare a
terenului situat în satul Vărgata nr. 7, comuna Vărgata, județul Mureș
7. Proiect de hotarare privind însușirea raportului de evaluare a terenului
extravilan situat în satul Vărgata , comuna Vărgata, județul Mureș
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între
comuna Vărgata şi familia Pap Erzsebet
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între
comuna Vărgata şi familia Muzsi Ioan
10.
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de reabilitare a
Căminului Cultural din satul Valea, comuna Vărgata, județul Mureș
11.
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului privind dotarea a
Căminului Cultural din satul Valea, comuna Vărgata, județul Mureș
12.
Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului de colaborare
pentru realizarea proiectului privind dotarea a Căminului Cultural din satul
Valea, comuna Vărgata, județul Mureș
13.
Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare
şi funcţionare a Căminului Cultural din satul Valea, comuna Vărgata, județul
Mureș
14.
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului privind dotarea a
Căminului Cultural din satul Vărgata, comuna Vărgata, județul Mureș
15.
Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului de colaborare
pentru realizarea proiectului privind dotarea Căminului Cultural din satul
Vărgata, comuna Vărgata, județul Mureș
16.
Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare
şi funcţionare a Căminului Cultural din satul Vărgata, comuna Vărgata,
județul Mureș
17.
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al
comunei Vărgata pe anul 2012
18.
Proiect de hotarare privind aprobarea contul de executie pe anul
2011 al comunei Vargata.
19.
Cererea nr. 924 din 28 martie 2012 a domnului Gagyi Jozsef
20.
Cererea nr. 1078 din 11 aprilie 2012 a domnului Beno Barna-Zsolt
21.
Diferite si aprobarea Raportului de activitate al asistentilor personali
a persoanelor cu handicap
Preşedintele şedinţei supune aprobării ordinea de zi prezentată pe baza
convocatorului primarului.
Consilierii locali sunt de acord cu scoaterea de pe ordinea de zi a următoarelor
puncte : punctul nr. 3 punctul nr. 8 punctul nr. 9, punctul nr. 12 și punctul nr. 15.
Consilierii locali sunt de acord cu discutarea următoarelor punct de pe ordinea de
zi: punctul nr. 1 punctul nr. 2 punctul nr. 4, punctul nr. 5, punctul nr. 6, punctul nr. 7
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punctul nr. 10, punctul nr.11, punctul nr. 13, punctul nr. 14, punctul nr. 16, punctul nr.
17 punctul nr. 18 punctul nr. 19, punctul nr. 20, punctul nr. 21 .
Cu un număr de șapte voturi pentru ordinea de zi a ședinței ordinare de lucru s-a
aprobat.
Preşedintele şedinţei trece la dezbaterea primului punct din ordinea de zi.
Secretarul comunei prezintă procesul verbal şi întreabă dacă este necesar să fie citit .
Pentru fiecare consilier local, odată cu comunicarea materialului şedinţei, a fost
comunicat un exemplar din procesul verbal încheiat in data de 2 martie 2012.
Preşedintele şedinţei întreabă dacă domnii consilieri locali au obiecţii asupra
procesului verbal prezentat. Procesul verbal nu este contestat de nici un consilier.
Preşedintele şedinţei supune la vot procesul verbal al ședintei ordinare de lucru a
consiliului local din data de 2 martie 2012.
Cu un număr de 7 voturi pentru, procesul verbal încheiat în ședinta ordinară de
lucru al consiliului local al comunei Vărgata din data de 2 martie 2012 s-a votat.
Se trece la dezbaterea celui de al doilea punct din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre cu privire la aprobarea încheierii contractului pentru acordare de
servicii social-medicale persoanelor vârstnice pentru perioada 1 mai 2012 până
la 31 decembrie 2012.
Domnul consilier Szasz Csaba-Levente arată că în ședința din data de 20
decembrie 2011 când s-a discutat prelungirea duratei contractului pentru acordare de
servicii social-medicale pentru persoanele vârstnice de pe teritoriul comunei Vărgata au
fost analizate activitățile desfășurate de persoanele angajate și s-a propus să fie un
singur angajat.
Domnul consilier Katona Csaba-Peter: arată că funcționarea acestui serviciu este
necesară și părerea domniei sale este că o singură persoană nu poate să îndeplinească
această sarcină.
Preşedintele şedinţei supune la vot al doilea punct din ordinea de zi, Proiectul
de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii contractului pentru acordare de
servicii social-medicale persoanelor vârstnice pentru perioada 1 mai 2012 până
la 31 decembrie 2012.
Cu un număr de 7 voturi pentru, se aprobă Proiectul de hotărâre cu privire
la aprobarea încheierii contractului pentru acordare de servicii social-medicale
persoanelor vârstnice pentru perioada 1 mai 2012 pânăla 31 decembrie 2012.
Se trece la dezbaterea al celui de al patrulea punct din ordinea de zi: Proiect de
hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a terenurilor situate în satul Valea,
comuna Vărgata, județul Mureș.
Domnul primar prezintă situațiile cu privire la evaluarea terenurilor în cauză.
Arată că este necesar să fie construită câte o capelă lângă cimitirul din satul Valea și
lângă cimitirul din satul Vărgata. Pe motivul că , comuna Vărgata nu are în proprietate
terenurile necesare pentru realizarea acestor investiții, trebuiesc achiziționate alte
terenuri. Pentru aceasta a fost contactataă o persoană fizică autorizată , în prezența
domnului Kopacz Nicolae, care să efectueze evaluarea terenurilor ce pot fi oferite la
schimb .
Domnul primar prezintă raportul de evaluare efectuat asupra suprafeței de 1,15 ha
teren extravilan , teren care este situat în satul Valea, comuna Vărgata, județul Mureș
și este în proprietatea domnului Muzsi Ioan.
Se trece la discuții:
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Domnul consilier Szasz Csaba-Levente arată că realizarea acestor investiții sunt
în interesul cetățenilor localității Valea și pe acest motiv propune aprobarea proiectului
de hotărâre.
Președintele ședinței supune la vot.
Cu un număr de 7 voturi pentru, este aprobat Proiectul de hotărâre privind
însușirea raportului de evaluare a terenurilor situate în satul Valea, comuna Vărgata,
județul Mureș.
Se trece la dezbaterea celui de al cincilea punct din ordinea de zi :
Proiect de
hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a terenului situat în satul Valea,
comuna Vărgata, județul Mureș.
Domnul primar prezintă raportul de evaluare cu privire la terenul extravilan în
suprafața de 1,75 ha, teren care este situat în extravilanul localității Valea tarlaua
Hosszuaszo, comuna Vărgata, județul Mureș și se află în proprietatea privată a comunei
Vărgata.
Preşedintele şedinţei supune la vot Proiectul de hotărâre privind însușirea
raportului de evaluare a terenului situat în satul Valea, comuna Vărgata, județul Mureș.
Cu un număr de 7 voturi pentru, este aprobat Proiectul de hotărâre privind
însușirea raportului de evaluare a terenului situat în satul Valea, comuna Vărgata,
județul Mureș.
Se trece la dezbaterea celui de al şaselea punct din ordinea de zi : Proiect de
hotarâre privind însușirea raportului de evaluare a terenului situat în satul
Vărgata nr. 7, comuna Vărgata, județul Mureș.
Domnul primar prezintă raportul de evaluare cu privire la terenul situat în satul
Vărgata nr.7, comuna Vărgata, județul Mureș în suprafața de 240 mp, terenul care se
află în proprietatea comunei Vărgata.
Se trece la discuții :
Domnul consilier Pasztor Istvan arată că realizarea investiției propuse este în
interesul cetățenilor localității Vărgata.
Preşedintele şedinţei supune la vot Proiectul de hotarâre privind însușirea
raportului de evaluare a terenului situat în satul Vărgata nr. 7, comuna Vărgata, județul
Mureș.
Cu un număr de 7 voturi pentru, este aprobat Proiectul de hotarare privind
însușirea raportului de evaluare a terenului situat în satul Vărgata nr. 7, comuna
Vărgata, județul Mureș
Se trece la dezbaterea celui de al şaptelea punct din ordinea de zi: Proiect de
hotarare privind însușirea raportului de evaluare a terenului extravilan situat în satul
Vărgata , comuna Vărgata, județul Mureș proprietatea doamnei Papp Erzsebet.
Domnul primar prezintă raportul de evaluare efectuat asupra terenului în
suprafața de 600 mp, situat în extravilanul localității Vărgata, tarlaua Temetoalja, care
este în proprietarea doamnei Pap Erzsebet.
Domnul consilier Szasz Csaba Levente arată că este necesară aprobarea acestui
raport de evaluare.
Președintele ședinței supune aprobării consiliului local.
Cu un număr de 7 voturi pentru, se aprobă Proiectul de hotarâre privind
însușirea raportului de evaluare a terenului extravilan situat în satul Vărgata , comuna
Vărgata, județul Mureș.
4

Se trece la dezbaterea celui de al optelea punct din ordinea de zi: Proiect de
hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între comuna Vărgata şi familia Pap
Erzsebet.
Acest punct este scos de pe ordinea de zi a acestei ședințe și dezbaterea lui s-a
amânat pentru următoarea ședință de consiliul local .
Se trece la dezbaterea celui de al noulea punct din ordinea de zi:
Proiect de
hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între comuna Vărgata şi familia
Muzsi Ioan.
Și acest punct este scos de pe ordinea de zi iar dezbaterea lui s-a amânat pentru
următoarea ședință de consiliul local .
Se trece la dezbaterea celui de al zecelea punct din ordinea de zi: Proiect de
hotărâre privind aprobarea proiectului de reabilitare a Căminului Cultural din satul
Valea, comuna Vărgata, județul Mureș.
Domnul primar prezintă că Asociația LEADER Valea Nirajului a comunicat că
primăriile de pe Valea Nirajului au posibilitatea să depună proiecte pentru obținerea de
fonduri pentru dezvoltarea economică și pentru reabilitarea satelor aparținătoare
comunelor.
Domnul consilier Szasz Csaba-Levente arată că dezvoltarea economică a
comunei este pe primul loc și trebuie să fie susținută orice inițiativă în acest sens.
Propune atât primarului și cât și consilierilor ca să fie aprobata această inițiativă .
Domnul consilier Varga Ervin se interesează ce sumă de bani se poate obține în
cadrul acestui proiect.
Domnul primar arată că pentru depunerea documentației este necesar să fie
prezentat proiectul tehnic al lucrării și acest proiect tehnic exită pentru Căminul
Cultural din satul Valea și comuna are posibilitatea să depună documentația.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Szasz Csaba-Levente susține să fie aprobat proiectul respectiv.
Domnul consilier Katona Csaba-Peter arată că modernizarea Căminului Cultural
din satul Mitrești este necesară și pe viitor să ne gândim la modul de soluționare.
Cu un număr de 7 voturi pentru, se aprobă Proiectul de hotărâre privind
aprobarea proiectului de reabilitare a Căminului Cultural din satul Valea, comuna
Vărgata, județul Mureș.
Se trece la dezbaterea celui de al unsprezecelea punct din ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului privind dotarea Căminului
Cultural din satul Valea, comuna Vărgata, județul Mureș .
Domnul primar prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului
privind dotarea a Căminului Cultural din satul Valea, comuna Vărgata, județul Mureș
Se trece la discuții:
Domnul consilier Szasz Csaba Levente propune consilierilor să aprobe această
hotărâre.
Domnul consilier Varga Ervin arată că dotarea Căminului Cultural Valea este
necasar.
Cu un număr de 7 voturi pentru, se aprobă Proiectul de hotărâre privind
aprobarea proiectului privind dotarea Căminului Cultural din satul Valea, comuna
Vărgata, județul Mureș.
Al doisprezecelea punct este scos de pe ordinea de zi și dezbaterea lui s-a
amânat pentru următoarea ședință de consiliul local .
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Se trece la dezbaterea celui de al treisprezecelea punct din ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare
a Căminului Cultural din satul Valea, comuna Vărgata, județul Mureș.
Domnul primar prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului
de organizare şi funcţionare a Căminului Cultural din satul Valea, comuna Vărgata,
județul Mureș.
Se trece la discuții:
Comentări nu sunt și președintele ședinței supune spre aprobare consilierilor
locali.
Cu un număr de 7 voturi pentru, se aprobă Proiectul de hotărâre privind
aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Căminului Cultural din satul
Valea, comuna Vărgata, județul Mureș.
Se trece la dezbaterea celui de al patrusprezecelea punct din ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului privind dotarea Căminului
Cultural din satul Vărgata, comuna Vărgata, județul Mureș.
Domnul primar Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
proiectului privind dotarea Căminului Cultural din satul Vărgata, comuna Vărgata,
județul Mureș.
Se trece la discuții:
Comentări nu sunt și președintele ședinței supune spre aprobare consilierilor
locali.
Cu un număr de 7 voturi pentru, se aprobă Proiectul de hotărâre privind
aprobarea proiectului privind dotarea Căminului Cultural din satul Vărgata, comuna
Vărgata, județul Mureș.
Al cincisprezecelea punct este scos de pe ordinea de zi și dezbaterea lui s-a
amânat pentru următoarea ședință de consiliu .
Se trece la dezbaterea celui de al șaisprezecelea punct din ordinea de zi: Proiect
de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Căminului
Cultural din satul Vărgata, comuna Vărgata, județul Mureș.
Domnul primar Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
regulamentului de organizare şi funcţionare a Căminului Cultural din satul Vărgata,
comuna Vărgata, județul Mureș.
Se trece la discuții:
Comentări nu sunt și președintele ședinței supune spre aprobare consilierilor
locali.
Cu un număr de 7 voturi pentru, se aprobă Proiectul de hotărâre privind
aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Căminului Cultural din satul
Vărgata, comuna Vărgata, județul Mureș.
Se trece la dezbaterea celui de al şaptesprezecelea punct din ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei
Vărgata pe anul 2012.
Domnul primar Balogh Istvan prezintă: Proiect de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului local al comunei Vărgata pe anul 2012.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Szasz Csaba Levente arată că repararea Dispensarului Uman
Vărgata este necesara dar la suportarea cheltuielilor necesare trebuie să contribuie și
doamna doctor Nyaradi Eniko-Eva, care a concesionat Dispensarul Uman Vărgata.
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Alte comentări nu sunt și președintele ședinței supune aprobării consilierilor.
Cu un număr de 7 voturi pentru, se aprobă Proiectul de hotărâre privind
aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vărgata pe anul 2012.
Se trece la dezbaterea celui de al optesprezecelea punct din ordinea de zi:
Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie pe anul 2011 al
comunei Vargata.
Se trece la discuții:
Comentări nu sunt și președintele ședinței supune spre aprobare consilierilor
locali.
Cu un număr de 7 voturi pentru, se aprobă Proiectul de hotarare privind
aprobarea contul de executie pe anul 2011 al comunei Vargata.
Se trece la dezbaterea celui de al nouăsprezecelea punct din ordinea de zi:
Cererea nr. 924 din 28 martie 2012 a domnului Gagyi Jozsef.
Secretarul prezintă cererea depusă de domnul Gagyi Jozsef.
Domnul consilier Szasz Csaba Levente arată că acitivtatea domnului Gagyi
Jozsef pe teritoriul comunei Vărgata este benefică și trebuie sa fie sprijinit cu suma
solicitată.
Domnul Katona Csaba Peter arat că această activitate funcționează pe teritoriul
comunei noastre de cel puțin 8 ani și a devenit o tradiție ceea ce înseamnă că trebuie
sprijinită și alocate fondurile solicitate.
Președintele ședinței supune la vot.
Toți consilierii locali sunt de acord cu cererea domnului Gagyi Jozsef.
Se trece la dezbaterea celui de al douăzecilea punct din ordinea de zi: Cererea nr.
1078 din 11 aprilie 2012 a domnului Beno Barna-Zsolt.
Secretarul comunei prezintă cererea domnului Bedo Barna Zsolt.
Domnul consilier Szasz Csaba Levente propune darea în folosință gratuită a
clădirii căminului cultural din satul Vărgata , Asociației de dans ,,Bekecs,, păentru
desfășurarea de activități culturale.
Doamna secretar propune întocmirea unui contract în care să fie trecute condițiile
de darea în folosință gratuită a clădirii . Trebuie să fie adoptată o hotărâre de acest
sens .
Comentări nu sunt și președintele ședinței supune aprobării consilierilor.
Cu un număr de 7 voturi pentru, se aprobă darea în folosință gratuită a spațiilor
existente în clădirea Căminului cultural din satul Vărgata , Asociației de dans Bekecs
Tancegyesulet cu scopul ca Asociația să desfășoare activități culturale pe teritoriul
comunei Vărgata
Se trece la dezbaterea celui de al douăzecișiunulea punct din ordinea de zi:
Diferite si aprobarea Raportului de activitate al asistentilor personali ai persoanelor cu
handicap pentru semestrul II, anul 2011, privind activitatea desfășurată de asistenții
personali.
Secretarul comunei prezinta Raportul cu anexele.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Katona Csaba Peter se interesează care sunt persoanele care
sunt îngrijitori la copii.
Președintele ședinței supune aprobării consilierilor.
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Cu un număr de 7 voturi pentru, se aprobă Raportului de activitate al
asistentilor personali ai persoanelor cu handicap pentru semestrul II, anul 2011, privind
activitatea desfășurată de asistenții personali.
Secretarul comunei prezintă cererea domnului Kilyen Zoltan din localitatea Vadu.
Domnul primar arată că trebuie solicitat de la Poliția comunei Vărgata stadiul
soluționării plângerii domnului Kilyen Zoltan și adresa de răspuns să fie comunicată
petiționarului.
Doamna secretara prezintă cererea domnului Miklos Janos.
Domnul primar arată că trebuie solicitat de la Poliția comunei Vărgata stadiul
soluționării plângerii domnului Miklos Janos și adresa de răspuns să fie comunicată
petiționarului.
Doamna secretar prezintă cererea doamnelor Mikos Lenke și Kilyen Irma din
satul Vadu.
Domnul primar arată că trebuie să fie trimisă o somație în atenția doamnei
Ravasz Erzsebet și să fie atenționată să i-a măsuri pentru protecția cetățenilor satului
Vadu, în sensul că să închidă câinii în spații special amenajate sau să îi lege.
Preşedinte de şedinţă
Varga Ervin

Contrasemnează
Secretar
Marinescu Ilona
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