ROMANIA
JUDETUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
PROCES

VERBAL

Încheiat astăzi la data de 7 februarie 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. 29 din 03 februarie 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 de la această şedinţă 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, Csaloka Csaba, Laszlo Laszlo, Kilyen Eva,
Szasz Csaba-Levente, Mihaly Alexandru , Fazakas Csaba si Pasztor Istvan. Lipseste
domnul consilier Isztojka Mihaly .
Este invitat domnul Mihaly Istvan al carui mandate urmeaza sa fie validat
Presedintele şedintei consiliului local este domnul consilier Csaloka Csaba.
Preşedintele şedinţei salută pe cei prezenţi şi prezintă ordinea de zi a şedinţei
conform convocatorului :
1.
Prezentarea procesului verbal încheiat în şedinţa extraordinară de lucru a
Consiliului local Vărgata din data de 09 ianuarie 2012.
2.
Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii consiliului
local nr.1/18.06.2008 privind aprobarea comisiei de validare a Consiliului Local.
3.
Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local a
domnului Fazakas Mihail si declararea vacant a locului de consilier local respectiv.
4.
Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a
domnului Mihaly Istvan.
5.
Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.20/08.04.2009 privind
alegerea membrilor comisiilor de specialitate.
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2012
7.
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea destinaţiei de masa lemnoasă
atribuită ca şi cota de tăiere şi aprobarea preţurilor la care se valorifică.
8.
Proiect de hotărâre privind insusirea variantei finale a proiectului pentru
stema comunei Vărgata, judeţul Mureş
9.
Diferite
Preşedintele şedinţei supune aprobării ordinea de zi prezentată pe baza
convocatorului primarului. Consilierii locali sunt de acord cu ordinea de zi prezentată de
preşedintele şedinţei.
Preşedintele şedinţei trece la dezbaterea primului punct din ordinea de zi.
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Secretarul comunei prezintă procesul verbal şi întreabă dacă este necesar sa fie
citit . Pentru fiecare consilier local odată cu comunicarea materialului şedinţei a fost
comunicat un exemplar din procesul verbal încheiat in data de 09 ianuarie 2012.
Preşedintele şedinţei întreabă dacă domnii consilieri locali au obiecţii asupra
procesului verbal prezentat.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că în legătură cu procesul verbal are
trei obiecţii. În primul rând domnia sa nu a fost prezent în şedinţa din data de 20
decembrie 2011 deci el nu putea să voteze acest proces verbal. În al doilea rând în
şedinţa din 9 ianuarie 2011 a votat inventarul domeniului public al comunei Vărgata
conform anexei nr.1 care nu a fost comunicat în documentaţia de şedinţă. În al treilea
rând s-a adoptat hotărârea cu privire la stabilirea taxei de salubritate pe anul 2012 şi
consideră că această hotărâre este nelegală datorită faptului că nu îndeplineşte condiţiile
cerute de lege. Pentru a adopta o hotărâre valabilă este necesar votul majorităţii
consilierilor în funcţie.
Doamna secretar arată că trebuie să fie introdus pe ordinea de zi al şedinţei de
astăzi şi să fie supus votării în aşa fel ca să îndeplinească cerinţele art.46 alin.3. din
Legea nr. 215 din 2001 privind administratia publica locala .
Presedintele sedintei propune introducerea pe ordinea de zi a sedintei a
Proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea modificării prevederii hotărârii nr. 4 din
09 ianuarie 2012 privind stabilirea unor taxe speciale pentru funcţionarea serviciul de
salubritate pentru anul 2012.
Presedintele sedintei supune la vot. Toti consilierii locali sunt de acord cu
introducerea pe ordinea de zi.
Domnul consilier Katona Csaba-Peter arată că rectificarea procesului verbal cu
privire la prezenţa domnului Mihaly Alexandru a clarificat în şedinţa anterioară.
Preşedintele şedinţei întreabă daca consilierii locali au alte obiecţii asupra
procesului verbal prezentat.
Preşedintele şedinţei supune la vot procesul verbal al sedintei ordinare de lucru a
consiliului local din data de 9 ianuarie 2012.
Cu un număr de 9 voturi pentru, procesul verbal incheiat in sedinta ordinara de
lucru al consiliului local al comunei Vargata din data de 9 ianuarie 2012 s-a aprobat.
Se trece la dezbaterea celui de al doilea punct din ordinea de zi Proiect de
hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii consiliului local nr.1/18.06.2008
privind aprobarea comisiei de validare a Consiliului Local.
Secretarul comunei prezintă că în şedinţa de constituire a consiliului local din
data de 18.06.2006 a fost constituita comisia de validare în care, alături de preşedintele
Fazakas Csaba şi secretar Kilyen Eva, a fost ales ca membru domnul Fazakas Mihail.
Domnul consilier Fazakas Mihail a depus cererea prin care renunţa la calitatea de
consilier local din cauză de boală. În locul domnului consilier Fazakas Mihail trebuie
propus un alt membru care să facă parte din această comisie.
Domnul consilier Katona Csaba-Peter propune ca membru în comisia de validare
să fie domnul consilier Laszlo Laszlo.
Preşedintele şedinţei supune la vot al doilea punct din ordinea de zi, Proiectul de
hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii consiliului local nr.1/18.06.2008
privind aprobarea comisiei de validare a Consiliului Local .
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Cu un număr de 9 voturi pentru se aprobă Proiectul de hotărâre privind
modificarea si completarea Hotărârii consiliului local
nr.1/18.06.2008 privind
aprobarea comisiei de validare a Consiliului Local.
Se trece la dezbaterea celui de al treilea punct din ordinea de zi Proiect de
hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local a domnului Fazakas Mihail si
declararea vacant a locului de consilier local respectiv.
Domnul viceprimar Fazakas Csaba prezintă referatul constatator cu privire la
încetarea madatului de consilier a domnului Fazakas Mihail şi declararea vacant a
locului de consilier local.
Preşedintele şedinţei supune la vot al doilea punct din ordinea de zi, Proiectul de
hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local a domnului Fazakas Mihail si
declararea vacant a locului de consilier local respectiv.
Cu un număr de 9 voturi pentru se aprobă Proiectul de hotărâre privind
încetarea mandatului de consilier local a domnului Fazakas Mihail si declararea vacant
a locului de consilier local respectiv.
Se trece la dezbaterea al celui de al patrulea punct din ordinea de zi: Proiect de
hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a domnului Mihaly Istvan.
Comisia de validare constituita analizează situaţia listei electorale a Partidului
Civic Maghiar , totodată analizează adresa nr. 36/26.01.2012 a PCM prin care se
comunică că persoana al cărui mandat urmează să fie validat este domnul Mihaly
Istvan. Din adresa comunicata reiese ca domnisoara Fazakas Reka-Monika nu mai este
membru al organizaţiei Partidului Civic Maghiar, domnii Szekely Andras şi Nagy
Mihaly nu acceptă această funcţie de consilier local. Aşadar propune validarea
mandatului de consilier al domnului Mihaly Istvan.
Doamna secretara prezintă că în conformitate cu art.34 consilierii ale cărior
mandate au fost validate trebuie să depună jurământul în limba română în faţa
consiliului local.
Domnul Mihaly Istvan depune jurământul în formulă religioasă.
Cu un număr de 9 voturi pentru, este aprobat Proiectul de hotărâre privind
validarea mandatului de consilier local a domnului Mihaly Istvan.
Se trece la dezbaterea celui de al cincilea punct din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre cu modificarea HCL nr.20/08.04.2009 privind alegerea membrilor comisiilor
de specialitate.
Domnul viceprimar Fazakas Csaba propune ca componenţa comisiilor de
specialitate,. să fie modificată doar la Comisia pentru agricultură, servicii şi comerţ,
protecţia mediului şi turism, gospodărirea paelor, salubritate, gospodăriile comunal şi
serviciile locală, protecţia civilă, apărarea împotriva dezastrelor şi calamităţilor.
Domnul viceprimar Fazakas Csaba propune ca componenţa comisiilor de
specialitate să fie modificată în aşa fel ca în locul domnului Fazakas Mihail să facă parte
domnul Mihaly Istvan
Domnul Mihaly Istvan este numit ca preşedinţele comisiei.
Preşedintele şedinţei supune la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea HCL
nr.20/08.04.2009 privind alegerea membrilor comisiilor de specialitate.
Cu un număr de 9 voturi pentru se aprobă vot Proiectul de hotărâre cu
modificarea HCL nr.20/08.04.2009 privind alegerea membrilor comisiilor de
specialitate.
Se trece la dezbaterea celui de al şaselea punct din ordinea de zi : Proiect de
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hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2012.
Domnul primar Balogh Istvan prezintă referatul cu privire la aprobarea bugetului
local pe anul 2012.
Se trece la discuţii :
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că nu este de acord ca comisia pentru
administaţie publică, buget-finanţe din care face parte , pentru ca nu funcţionează aşa
cum prevede legea. Consideră necesar ca această comisie să fie convocată în şedinţă de
comisie de specialitate şi la această şedinţă să fie prezenta doamna contabilă, angajata
care se ocupă cu colectarea imopozitelor şi taxelor locale, domnul primar şi cu membrii
comisiei să analizeze situaţia bugetului în aşa fel ca banii să fie cheltuiţi cu respectarea
prioritatilor . Consideră că sunt nişte cheltuieli inutile de exemplu sunt nişte angajaţi al
primăriei care nu au depus o actvitate in folosul comunităţii, de exemplu fata lui
Isztojka Mihaly, sau la şcoală avem angajat maistru, la primărie un şofer, la şcoală două
femei de serviciu. Consideră că şoferul lucrează câteva ore pe zi şi ar putea să
îndeplinească sarcinile de maistru la şcoală şi să fie plătit din bugetul învăţământului.
Domnul primar arată că : comisia de specialitate are obligaţia să funcţioneze aşa
cum prevede legea, dar după cum am înţeles, dvs. aţi avut o înţelegere să vă întâlniţi
înaintea fiecărei şedinţe de consiliu local şi discutaţi problemele care vă aparţin. Dacă
aveţi obiecţiuni împotriva lui Szabo Nandor să depuneţi un referat la doamna directoare
al şcolii şi consiliul de administraţie să hotărească asupra acestei situaţie.
Salariul şoferului este plătit din bugetul primăriei.
În legătură cu domnisoara Isztojka Zsuzsanna domnul primar arata ca, Direcţia
Judeţeană de Sănătate Mureş a comunicat ca Primaria Vargata are neaparat nevoie de
un angajatdin randul romilor , pentru care Directia va suporta toate cheltuielile de
personal .
Domnul primar arată că lista de investiţii al anului 2012 este foarte stufoasă dar
datorită faptului că nu sunt fonduri trebuiesc să analizate priorităţile lucrărilor.
Doamna consilieră Kilyen Eva arată că la Şcoala Generală din Vărgata una din
C.T. nu funcţionează şi solicită primarului să fie luate măsuri în vederea punerii în
funcţiune a acesteia.
Domnul conslier Mihaly Alexandru arată că constravaloarea gazului se va ridica
în următoarea perioadă şi trebuie să ne gândim ce măsuri sa luăm în acest sens.
Domnul primar arată că pentru acordarea programului ,, Lider,, trebuie să
prevedem o sumă de 900 milioane lei . Această sumă ne va fi rambursata dupa care vom
putea derula si un proiect in valoare de 2.700 milioane lei.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că pentru căminele culturale anul trecut
am întocmit nişte studii de fezabilitate şi lucrarea nu a fost finalizată.
Domnul primar arată că într-adevăr am întocmit studii de fezabilitate dar încă nu
s-au alocat fonduri.
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă dacă pentru cultele religioase au
fost alocate sume de bani.
Preşedintele şedinţei supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea
bugetului local pe anul 2012.
Cu un număr de 8 voturi pentru, două abţineri,se abţin domnii consilieri
Mihaly Alexandru şi Mihaly Istvan, se aprobă Proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetului local pe anul 2012.
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Se trece la dezbaterea celui de al şaptelea punct din ordinea de zi: Proiect de
hotărâre cu privire la aprobarea destinaţiei de masa lemnoasă atribuită ca şi cota de
tăiere şi aprobarea preţurilor cu care se valorifică.
Se trece la discuţii:
Domnul primar arată că în anul 2012 s-a prevăzut cota de tăiere care trebuie
aprobată.
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă din care pădure urmează să fie
exploatate lemnele.
Domnul primar arată că în actul de punere în valoare cantitatea care figurează,
trebuie să clarificăm cu Ocolul Silvic Tg Mureş dacă corespunde cu realitatea
Cu un număr de 10 voturi pentru se aprobă Proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea destinaţiei de masa lemnoasă atribuită ca şi cota de tăiere şi aprobarea
preţurilor cu care se valorifică.
Se trece la dezbaterea celui de al optelea punct din ordinea de zi: Proiect de
hotărâre privind însuşirea variantei finale a proiectului pentru stema comunei Vărgata,
judeţul Mureş.
Domnul primar prezintă variantele care au fost propuse.
Domnul consilier Katona Csaba - Peter propune ca varianta a 3-a sa fie
modificată si aprobată
Domnul consilier Mihaly Alexandru propune ca în stema comunei să figureze
ceva cu simbolul secuilor de exemplu jumătate de lună.
Doamna consilieră Kilyen Eva propune ca să fie modificată simbolurile religioase
şi să fie întrodus ceva cu specificul comunei Vărgata.
Domnul viceprimar Fazakas Csaba propune aprobarea variantei a treia cu mici
modificări.
Preşedintele şedinţei supune la vot .
Cu un număr de 10 voturi pentru se aprobă Proiectul de hotărâre privind
însuşirea variantei finale a proiectului pentru stema comunei Vărgata, judeţul Mureş.
Preşedintele şedinţei propune să fie disctată proiectul de hotarare cu privire la
modificarea hotărârii nr.4 din 09 ianuarie 2012 privind stabilirea taxei speciale pentru
funcţionarea serviciului de salubritate pentru anul 2012.
Se trece la discuţii Ş
Domnul consilier Laszlo Laszlo: propune să fie de acord şi domnii consilieri care
în şedinţa anterioară nu au votat datorită faptului că acest serviciu trebuie să
funcţioneze.
Domnul consilier Pasztor Istvan arată că el nu este de acord să fie majorată taxa
de salubritate faţă de anul trecut.
Domnul consilier Csaloka Csaba arată că această majorare nu este corectă.
Locuitorii comunei nu au surse de venit să acopere aceste majorări.
Domnul consilier Katona Csaba-Peter arată că nici anul trecut nu a fost de acord
cu majorările pe care le stabileşte această societate.
Domnul consilier Szasz Csaba Levente propune ca acest proiect de hotarâre să
fie aprobată aşa cum a fost aprobată pentru anul fiscal 2011.
Preşedintele şedinţei supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea
hotărârii nr.4 din 09 ianuarie 2012 privind stabilirea taxei speciale pentru funcţionarea
serviciului de salubritate pentru anul 2012.
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Cu un număr de 10 voturi pentru se aprobă Proiectul de hotărâre cu privire la
modificarea hotărârii nr.4 din 09 ianuarie 2012 privind stabilirea taxei speciale pentru
funcţionarea serviciului de salubritate pentru anul 2012.
Preşedintele şedinţei se trece la discutarea problemelor diverse.
Domnul consilier Mihaly Alexandru propune domnului primar ca indemnizatia
cuvenită pentru domnia sa şi pentru candidatul de la Partidul Civic Maghiar să nu mai
fie virat în contul deschis la Bancă , ci să fie ridicat şi achitat prin caseria Primăriei
comunei Vărgata.

Preşedinte de şedinţă
Csaloka Csaba

Contrasemnează
Secretar
Marinescu Ilona

6

