ROMANIA
JUDETUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
PROCES

VERBAL

Încheiat astăzi la data de 9 ianuarie 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. 1 din 5 ianuarie 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 şi Pasztor Istvan. Lipsesc
domnii consilieri Isztojka Mihaly şi Fazakas Mihail.
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 20 decembrie 2011
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar existent
la data de 31.12.2011,pentru acoperirea golului de casă în anul 2012
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul
2011
4. Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a modificării Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vărgata
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale pentru funcţionarea
serviciul de salubritate pentru anul 2012
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de
interes local, ale familiilor beneficiare de ajutor social
7. Diverse
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.
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 20 decembrie 2011.
Preşedintele şedinţei întreabă dacă domnii consilieri locali au obiecţii asupra
procesului verbal prezentat.
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Domnul consilier Katona Csba face observaţie că in procesul verbal încheiat în
şedinţa extraordinara de lucru a consiliului local din data de 20 decembrie 2011 la
punctul doi din ordinea de zi (pagina 2), la votare domnul consilier Pasztor Istvan a
votat cu abţinere şi domnul consilier Katona Csaba a fost de acord cu acest proiect de
hotărâre.
Totodată face observaţie că în procesul verbal din data de 20 decembrie 2011
domnul consilier Mihaly Alexandru este trecut că a fost prezent la această şedinţă .
Doamna secretar face menţiunea in procesul verbal pentru corectarea acestuia.
Preşedintele şedinţei întreabă daca consilierii locali au alte obiecţii asupra
procesului verbal prezentat.
Preşedintele şedinţei supune la vot procesul verbal al sedintei extraordinare de
lucru a consiliului local din data de 20 decembrie 2011.
Cu un număr de 9 voturi pentru, procesul verbal incheiat in sedinta
extraordinara de lucru al consiliului local al comunei Vargata din data de 20 decembrie
2011 s-a aprobat.
Se trece la dezbaterea celui de al doilea punct din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar existent la data de
31.12.2011, pentru acoperirea golului de casă în anul 2012.
Domnul primar Balogh Istvan
prezinta expunerea de motive cu privire la
utilizarea excedentului bugetar existent la data de 31.12.2011, pentru acoperirea golului
de casă în anul 2012.
Se trece la discuţii :
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că din expunerea de motive perezantata
de domnul primar reiese că la sfârşitul anului 2011 există un excedent bugetar ce
urmeaza sa fie folosit pentru acoperirea unor cheltuieli in anul 2012. Roagă pe domnul
primar sa arate ce cheltuieli vor fi acoperite din excedentul bugetar al anului 2011.
Totodată se interesează de situaţia bugetului local pe anul 2012. Roagă pe domnul
primar ca înaintea şedinţei consiliului local in care urmeaza sa fie aprobat bugetul local
pentru anul 2012 sa fie comunicat consilierilor, intr-un termen rezonabil, bugetul local
pe anul 2012.
Preşedintele şedinţei supune la vot al doilea punct din ordinea de zi, Proiectul de
hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar existent la data de
31.12.2011, pentru acoperirea golului de casă în anul 2012.
Cu un număr de 8 voturi pentru iar domnul consilier Mihaly Alexandru se
abţine , se aprobă Proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului
bugetar existent la data de 31.12.2011, pentru acoperirea golului de casă în anul 2012.
Se trece la dezbaterea celui de al treilea punct din ordinea de zi Proiect de
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2011.
Domnul primar Balogh Istvan prezintă expunerea de motive privind rectificarea
bugetului local pe anul 2011.
Se trece la discuţii:
Domnul primar Balogh Istvan arată că la sfârşitul anului 2011 s-a alocat
comunei Vargata suma de 200000 lei pentru modernizarea şi asfaltarea strada Belso
din satul Valea, comuna Vargata si pe baza dispoziţiei primarului s-a aprobat
rectificarea bugetului local . Ulterior este necesar sa fie prezentat consiliului local si sa
fie aprobat de aceasta.
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Domnul consilier Varga Ervin arată că începerea lucrării de asfaltare a strazii este
necesara si intreaba cand o sa se inceapa lucrarea.
Domnul primar arată că ar fi bine ca prima data sa se execute lucrările pentru
canalizarea şi pentru reteaua de distributie a apei potabile , si numai după acestea să
fie asfaltată strada Balso din satul Valea .
Domnul consilier Szasz Csaba Levente se interesează de valoarea totală ce se va
aloca pentru asfaltarea străzii şi dacă în documentatia de executare a lucrarii de
modernizare este cuprinsă şi executarea rigolelor si a podeţelor.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că modernizarea străzii este în interesul
cetăţenilor comunei Vargata .
Doamna consilieră Kilyen Eva arată că realizarea acestui program de
modernizare a străzii din satul Valea este o realizare deosebita si este în interesul
comunităţii comunei Vargata .
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că executarea lucrărilor de canalizare
trebuiesc făcute neaparat înaintea de executarea lucrarii de modernizare si de asfaltare a
străzii Belso din satul Valea. Totodata arată că este necesara repararea străzii din faţa
bisericii reformate din satul Vărgata. Pentru aceasta este necesara alocarea de fonduri
pentru aceste reparatii iar societatea care executa lucrarea de modernizare a starzii Belso
din satul Valea sa faca in asa fel incat sa repare si strada din fata bisericii reformate din
satul Vargata.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că executarea acestor lucrări de
modernizare este necesara şi propune aprobarea.
Preşedintele şedinţei supune la vot Proiectul de hotărâre privind rectificării
bugetului local pe anul 2011.
Cu un număr de 9 voturi pentru, se acceptă Proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului local pe anul 2011.
Se trece la dezbaterea al celui de al patrulea punct din ordinea de zi: Proiect de
hotărâre privind propunerea de aprobare a modificării Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei Vărgata.
Domnul primar prezintă Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a
modificării Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vărgata.
Se trece la discuţii.
Domnul viceprimar Fazakas Csaba arată că, capela construită în satul Mitreşti
trebuie să fie concesionata Bisericii Unitariene din satul Mitreşti. Biserica Unitariana a
solicitat concesionarea cladirii inca din anul trecut.
Domnul consilier Mihaly Alexandru se interesează de situaţia juridica a
Popasului Turistic din satul Mitreşti. Se intereseaza daca a fost vandut si daca s-a
vandut cine este noul proprietar.
Domnul primar arată că acest popas a fost cumparat de o persoana fizica .
Totodata arata ca trebuie clarificata situaţia paşunei ce aparţine comunei Vărgata şi să
fie introdusa în domeniul public al comunei Vărgata.
Domnul consilier Pasztor Istvan arată că este necesara construirea unei capele
langa cimitirul din satul Vărgata.
Domnul viceprimar Fazakas Csaba arată că pentru construirea acestei capele
Primăria comunei Vărgata are nevoie de un teren care este situat lângă cimitirul din
satul Vărgata.
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Domnul primar arată că, comuna Vărgata deţine un teren intravilan în satul
Vărgata nr. 7 in suprafata de 960 mp care este situat lângă domnul Pap Imre . Familia
Pap deţine un teren extravilan lângă cimitirul din satul Vărgata. Urmează să luăm o
decizie pentru cumpărarea unui teren lângă cimitirul din satul Vărgata, ori să facem un
schimb de teren cu familia domnului Pap Imre.
Doamna secretar arată că , conform actelor normative în vigoare este necesara
întocmirea documentatiei de expertiză asupra terenurilor şi să fie prezentata consiliului
local pentru aprobare. Pentru realizarea tranzactiei este necesar ca terenul ce se află în
domeniul public al comunei să fie scos din domeniul public şi să fie trecut în domeniul
privat al comunei.
Preşedintele şedinţei supune la vot Proiectul de hotărâre privind propunerea
de aprobare a modificării Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
comunei Vărgata.
Cu un număr de 8 voturi pentru, o abţinere, se abţine domnul consilier Mihaly
Alexandru, se adoptă Proiectul de hotărâre privind propunerea de aprobare a
modificării Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vărgata.
Se trece la dezbaterea celui de al cincilea punct din ordinea de zi: Proiect de
hotărâre privind stabilirea taxei speciale pentru funcţionarea serviciul de salubritate
pentru anul 2012.
Domnul primar Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind stabilirea
taxei speciale pentru funcţionarea serviciul de salubritate pentru anul 2012.
Se trece la discuţii :
Domnul consilier Csaloka Csaba arată că majorarea taxei pentru salubritate nu se
poate aproba datorită faptului că cetăţenii comunei sunt foarte nemulţumiti.
Domnul consilier Pasztor Istvan arată că sunt nemulţumiri din partea cetăţenilor
care trebuie să plătească taxa pentru serviciile de salubritate .
Domnul consilier Katona Csaba-Peter considera ca taxa propusa in proiectul de
hotarare este foarte mare in comparatie cu veniturile cetatenilor comunei.
Domnul consilier Laszlo Laszlo propune ca gunoiul selectat sa fie colectat o data
la 2 luni , in acest fel cheltuielile cu transportul se vor diminua iar firma colectoare
poate reduce costul serviciului.
Preşedintele şedinţei supune la vot Proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei
speciale pentru funcţionarea serviciul de salubritate pentru anul 2012
Cu un număr de 5 voturi pentru, se abţin domnii consilieri : Csaloka Csaba,
Pasztor Istvan, Mihaly Alexandru, Katona Csaba Peter . Astfel Proiectul de hotărâre
privind stabilirea taxei speciale pentru funcţionarea serviciul de salubritate pentru anul
2012 s-a adoptat.
Doamna secretar arată că , conform art.46 alin.(3) , din Legea nr. 215-2001
privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare se prevede
că hotărârile privind bugetul local prin care se stabilesc impozite şi taxele locale se
adoptă cu votul majorităţii consilierilor în funcţie. În această situaţie este necesar să
voteze ,,pentru,, cel puţin 7 consilieri locali .
Domnul primar arată că pentru adoptarea acestor hotărâri sunt necesare 6
voturi ,,pentru,,.
Doamna secretar arată că s-a votat această hotărâre dar urmează să fie reluată
discutarea acesteia.
Se trece la dezbaterea celui de al şaselea punct din ordinea de zi : Proiect de
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hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, ale
familiilor beneficiare de ajutor social.
Se trece la discuţii :
Domnul viceprimar Fazakas Csaba arată că în momentul de faţă sunt doar 13
persoane, care beneficiează de ajutor social. În fiecare lună beneficiarii de ajutor social
trebuie să prezinte actele pentru actualizarea dosarului ceea ce nu se realizează şi pe
acest motiv persoanele respective sunt scoase de pe listă.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că este necesar sa se stabileasca în
mod concret ce lucrări trebuiesc executate de persoanele ce beneficiaza de ajutor
social. Lucrările ce trebuiesc executate trebuie sa fie lucrari de interes comunal,iar
persoanele care le executa trebuiesc supravegheate.
Domnul viceprimar Fazakas Csaba arată că aceste persoane au realizat multe
lucrări în interesul comunităţii inclusiv curatirea cimitirelor.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că în organigrama Primăriei Vărgata
este prevazut un post pe care este angajata o persoană care are atribuţii de a efectua
curăţirea cimitirelor. Această persoană coseşte fânul din parcul din faţa primăriei şi nu
întreţine cimitirele comunei. De multe ori se întâmplă ca familie care au inregistrat un
deces sunt nevoite să cosească fânul şi să facă curăţenie in cimitire pentru a asigura
accesul la mormant.
Domnul consilier Szasz Csaba Levente arată că , chiar dacă sunt probleme,
persoanele care beneficiează de ajutor social au lucrat în interesul comunităţii.
Domnul consilier Laszlo Laszlo propune să fie aprobat acest plan de acţiuni aşa
cum este prezentat de domnul viceprimar. Cu ajutorul acestor persoane s-au realizat
multe lucrări în interesul comunităţii.
Preşedintele şedinţei supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea
Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, ale familiilor beneficiare de ajutor
social.
Cu un număr de 8 voturi pentru, contra voteaza numai domnul consilier Mihaly
Alexandru, se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local, actiuni ce vor fi
prestate de familiile persoanelor ce beneficiaza de ajutor social .
Se trece la dezbaterea celui de al şaptelea punct din ordinea de zi. Diverse
Doamna secretar prezintă cererea domnului consilier Fazakas Mihail prin care
acesta aduce la cunoştinţa consilierilor că domnia sa isi da demisia din functia de
consilier local pe motiv de boala începând din data de 1 ianuarie 2012.
Doamna secretar arată că în următoarea şedinţă se ia act de această demisie a
domnului consilier Fazakas Mihail , se aproba demisia iar locul ocupat de domnia sa se
declara vacant. Urmează să fie făcute demersurile pentru ocuparea locul devenit vacant
de pe lista Partidului Civic Maghiar.
Pentru ocuparea acestui post vacant Primaria comunei Vargata va instiinta
conducerea Partidului Civic Maghiar care va numi un inlocuitor.
Preşedinte de şedinţă
Csaloka Csaba

Contrasemnează
Secretar
Marinescu Ilona
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