ROMANIA

JUDETULMURE^
COMUNA VARGATA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Incheiat ast&zi, la data de 10 octombrie 2018 in ^edin^a extraordinard de lucru a consiliului
local al comunei Vdrgata, jude|ul Mure.
edin^a este convocata de primarul comunei, ec. Balogh Istvan, prin dispozifia primarului
nr. 97 din 5 octombrie 2018. edin|a este convocata pentru data de 10 octombrie 2018 ora 19.
Prezen^a consilierilor la edin(a s-a asigurat prin invita^ie scrisa in care s-a aratat data, ora,
locul desfaurdrii acesteia precum i proiectul ordinei de zi. Procesul verbal al acestei edin^e
extraordinare este intocmit de doamna Laszlo Ottilia Zsofia, avand atribu^ii de secretar.
Se face apelul nominal al consilierilor, rezultand ca la lucrdrile edintei extraordinare de
lucru sunt prezenp domnii, consilieri locali:

-NAGY MIHALY - UDMR
-AMBRUS JEN6 -PCM
-SZASZ LEVENTE -PCM
-FAZAKAS CS AB A - PCM
-DOBOS JENO - PCM
-NAGY KALMAN ISTVAN - UDMR
-ISZLAI JOZSEF - UDMR
-KILYEN CSABA- UDMR
-VARGAERVIN-UDMR
-KOVACS FERECZ - UDMR
Lipsete
-LASZLO
LASZLO - UDMR
Pre?edintele edin|:ei, Fazakas Csaba, saluta persoanele prezente la edinla extraordinara de
lucru a consiliului local Vargata i prezinta ordinea de zi a edin^ei consiliului local, conform
convocatorului ce a fost comunicat tuturor consilierilor.
Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind avizarea documentaliilor pentru delegarea gestiunii
activitaiilor de colectare i transport a deeurilor municipale i a altor fluxuri de deeuri,componente
ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al De^eurilor

Municipale Solide din Jude^ul Mure (SMIDS Mure), pentru comuna Vargata,din zona 2 Targu
MureDomnul preedinte de edinta supune la vot ordinea de zi a edinfei consiliului local. Tofi
consilierii prezen^i sunt de acord.
Se terce la dezbaterea primului punct din ordinea de zi: Proiect de hotarare privind
avizarea documenta^iilor pentru delegarea gestiunii activita^ilor de colectare i transport a
de$eurilor municipale i a altor fluxuri de deeuri,componente ale serviciului de salubrizare
din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deeurilor Municipale Solide din Jude^ul
Mure (SMIDS Mure), pentru comuna Vargata,din zona 2 Targu Mure
Domnul primar prezinta proiectul de hotarare.
Preedintele edin|ei supune la vot Proiectul de hotdrare
Top consilierii prezenp (<f jj) voteaza "pentru".
Hotararea s-a ado

Pre?edinte de sedinSecretar

