ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA VARGATA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

incheiat astazi, la data de 26 septembrie 2017 in sedinta extraordinara de
lucru a consiliului local al comunei Vargata, judetul Mures.
Sedinta este convocata de primarul comunei, ec. Balogh Istvan, prin
dispozitia primarului nr. 143 din 21 septembrie 2017. Sedinta este convocata
pentru data de 26 septembrie 2017 ora 19.
Prezenta consilierilor la sedinta s-a asigurat prin invitatie scrisa in care s-a
aratat data, ora, locul desfasurarii acesteia precum si proiectul ordinei de zi.
Procesul verbal al acestei sedinte ordinare este intocmit de doamna Laszlo Ottilia
Zsofia, avand atributii de secretar.
Se face apelul nominal al consilierilor, rezultand ca la lucrarile sedintei
ordinare de lucru sunt prezenti domnii, consilieri locali;
- KILYEN CSABA - UDMR
- VARGA ERVIN - UDMR
- NAGY MIHALY - UDMR
- AMBRUS JENO-PCM
- DOBOS JENO-PCM
- KOVACS FERENCZ-UDMR
- NAGY K A L M A N ISTVAN - UDMR
- ISZLAI JOZSEF - UDMR
- FAZAKAS CSABA - PCM
- LASZLO LASZLO - UDM
Avand in vedere ca domnul Iszlai Jozsef a fost presedinte de sedinta trei luni
domnul viceprimar Varga Ervin propune pentru functia de presedinte de sedinta
pe domnul Nagy Mihaly. Toti consilierii sunt de acord.
Presedintele sedintei, domnul Nagy Mihaly saluta persoanele prezente la
sedinta extraordinara de lucru a consiliului local Vargata si prezinta ordinea de zi
a sedintei consiliului local, conform convocatomlui ce a fost comunicat tuturor
consilierilor.
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Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Supunere spre aprobare a procesului verbal incheiat in sedinta ordinara
de lucru a Consilului Local Vargata din data de 21 august 2017
2. Proiectul de hotarare privind aprobarea accesului public fara perceperea
de taxe la drumurile de exploatare realizate prin investitia " Modemizare drumuri
de exploatatie agricola in comua Vargata", finantata prin F.E.A.D.R
3. Proiectul de hotarare privind contributia Comunei Vargata la fmantarea
programului"Scoala dupa scoala" in anul scolar 2017-2018
4. Proiectul de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor care
apartin domeniului public al comunei Vargata, judetul Mures
Domnul Ambrus Jeno intreaba ce a motivat urgenta, ca astazi tinem sedinta
extraordinara ?
Domnul primar Balogh Istvan ii explica ca data de 30.09.2017 este ultima zi cand
poate depune documentatia la Alba lulia. Intre documentatii trebuie sa fie si doua
hotarari de pe ordinea de zi.
Domnul Ambrus Jeno intreaba de ce nu tinem maine ca sa primim si noi bani
pentru sedinta?
Domnul Balogh Istvan pentru ca prima zi cand se trimite convocatorul si ultima
cand se tine sedinta nu se ia in calcul si pana vineri trebuie sa mai cerem si avizul
de legalitate pentru hotarare.
Domnul Ambrus Jeno intreaba atunci de ce nu ati trimis cu o zi mai devreme
convocatorul, in spatele acestui lucru este ca nu vrea domnul primar sa plateasca
bani pentru consilieri
Domnul Balogh Istvan - nu este adevarat, dar atunci trebuie dovedit ca nu am
vrut sa platesc
Domnul Ambrus Jeno - atunci de ce a fost din ultimele cinci sedinte doua sedinte
extraordinare ?
Domnul Balogh Istvan - in intersul comunitatii am facut, pentru ca erau
probleme urgente.
Domnul Ambrus Jeno - sunt legi care reglementeaza cand poate fi tinut o sedinta
extraordinara nu domnul primar
Domnul Balogh Istvan - asa este si am respectat legea. Daca pana vineri nu
depun actele la Alba lulia trebuie sa platim 1.000.000 Euro. Pentru bani ati
acceptat functia de consilier ?
Domnul Ambrus Jeno - nu despre bani este vorba, dar daca faci ceva sa fi platit
pentru acesta.

Domnul Balogh Istvan - sunt situatii cand pentru interesul comunitatii trebuie sa
renuntam la bani. In plus si prefectura trebuie sa mai dea aviz de legalitate pentru
hotarari, cum am putea sa rezolvam pana vineri?
Domnul presedinte de sedinta supune la vot ordinei de zi a sedintei consiliului
local. Toti consilierii locali sunt de acord.
Presedintele sedintei trece la discutarea primului punct din ordinea de zi:
Supunere spre aprobare a procesului verbal incheiat in sedinta ordinara de
lucru a Consilului Local Vargata din data de 21 august 2017.
Presedintele sedintei intreaba daca sunt obiectii asupra procesului verbal din data
d e i l august 2017.
Obiectii nu sunt.
Presedintele sedintei supune la vot procesul verbal al sedintei ordinare de lucru a
consiliului local din data de 21 august 2017.
Domnul Laszlo laszlo si Ambrus Jeno se abtin.
Noua consilieri sunt de acord cu procesul verbal.

Se terce la dezbaterea urmatorului punct din ordinea de zi: Proiectul de
hotarare privind aprobarea accesului public fara perceperea de taxe la
drumurile de exploatare realizate prin investitia " Modernizare drumuri de
exploatatie agricola in comua Vargata", finantata prin r . E . A . D . R
Domnul primar prezinta proiectul de hotarare.
Presedintele sedintei supune la vot Proiectul de hotarare privind aprobarea
accesului public fara perceperea de taxe la drumurile de exploatare realizate prin
investitia " Modemizare dmmuri de exploatatie agricola in comua Vargata",
finantata prin F.E.A.D.R
Toti consilierii (11) voteaza "pentm".
Hotararea s-a adoptat.
Se trece la dezbaterea urmatorului punct din ordinea de zi: Proiectul de
hotarare privind contributia Comunei Vargata la finantarea programului
"Scoala dupa scoala" in anul scolar 2017-2018
Domnul primar prezinta proiectul de hotarare.
Presedintele sedintei supune la vot: Proiectul de hotarare privind
contributia Comunei Vargata la finantarea programului "Scoala dupa
scoala" in anul scolar 2017-2018
Toti consilierii (11) voteaza "pentm".
Hotararea s-a adoptat.
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Se trece la dezbaterea urmatorului punct din ordinea de zi: Proiectul de
hotarare privind modificarea inventarului bunurilor care apartin
domeniului public al comunei Vargata, judetul Mures
Domnul primar prezinta proiectul de hotarare.
Domnul Ambrus Jeno intraba daca a semnat cineva procesul verbal de receptie ca
sunt portiuni de drum unde inca sunt probleme.
Domnul Balogh Istvan - o comisie alcatuita din ingineri, au semnat procesul
verbal de receptie la terminarea lucrarii.
Domnul Fazakas Csaba arata ca sunt probleme cu poduri de tercere.
Domnul Balogh Istvan - repararea podurilor nu era in proiect
Domnul Fazakas Csaba intreaba daca si de aceasta hotarare este nevoie ca sa
puteti depune documentatia?
Domnul Balogh Istvan - da.
Domnul Balogh Istvan - daca nu veti vota aceasta hotarare nu vom putea depune
documentatia si vom fi nevoid sa platim inapoi 1.000.000 Euro
Incepe o discutie aprinsa intre consilieri.
Domnul Fazakas Csaba paraseste sala de sedinta.
Domnul Ambrus Jeno - sa faced o sedinta saptamana viitore.
Domnul Kilyen Csaba - daca nu vom vota aceasta hotarare comuna va trebui sa
platesaca din bani contribuabililor.
Domnul Ambrus Jeno - eu nu cred acest lucru
Presedintele sedintei supune la vot Proiectul de hotarare privind modificarea
inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vargata,
judetul Mures
Domnul Ambrus Jeno - noi nu vom vota aceasta hotarare
Domnul Kovacs Ferencz - eu chiar nu va inteleg de ce nu vreti s-o votati pe
aceasta hotarare, nu va intereseaza interesul comunitatii?
Domnul Varga Ervin - nu, pentru ca este o hotarare extraordinara si nu primesc
bani de sedinta.
Domnul Ambrus Jeno - asa este.
Domnul Balogh Istvan - inseamna ca vol pentru bani sunteti consilieri?
Sapte consilieri voteaza "pentru".
Trei consilieri: Ambrus Jeno, Dobos Jeno, Szasz D. Levente voteaza
" impotriva"
Hotararea Nu s-a adoptat.

