ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, la data de 25 ianuarie 2021 în ședința ordinară de lucru a consiliului local
al comunei Vărgata, județul Mureș.
Ședința este convocată de primarul comunei, ec. Balogh István, prin dispoziția primarului
nr. 7/18.01.2021. Ședința este convocată pentru data de 25 ianuarie 2021 ora 18.
Prezența consilierilor la ședință s-a asigurat prin invitație scrisă în care s-a arătat data, ora,
locul desfășurării acesteia precum și proiectul ordinelor de zi. Procesul verbal al acestei ședințe
ordinare este întocmit de doamna Nagy Anita, având atribuții de secretar.
Se face apelul nominal al consilierilor, rezultând că la lucrările ședinței ordinare de lucru
sunt prezenți toți consilieri locali:
- ISZLAI JÓZSEF – UDMR
- KOVÁCS FERECZ – UDMR
- LÁSZLÓ LÁSZLÓ – UDMR
- AMBRUS JENŐ –PCM
- KISS SÁNDOR LORÁND – PCM
- BARABÁS JÓZSEF –PCM
- VARGA ERVIN – UDMR
- NAGY MIHÁLY – UDMR
- KILYÉN CSABA – UDMR
- SZÁSZ RÉKA - UDMR
- NAGY KÁLMÁN ISTVÁN – UDMR
Președintele ședinței, Varga Ervin salută persoanele prezente la ședința ordinară de lucru a
consiliului local Vărgata și prezintă cele 8 puncte ale ordinii de zi a ședinței, conform
convocatorului ce a fost comunicat tuturor consilierilor.
Președintele ședinței citește primul punct din ordinele de zi: Aprobarea procesului verbal
al ședinței ordinare din data de 19 noiembrie 2020 și întreabă dacă are cineva obiecții la acest
subiect.
Consilierul Nagy Mihaly invocă faptul că el nu a fost prezent la ședința din data de
19.11.2020, de aceea nu va vota la acest punct.
Consilierul Ambrus Jeno spune că nu au primit procesul verbal pe format letric.
Primar, Balogh Istvan: „Așa am știut că procesele verbale nu s-au trimis ci s-au citit de pe
site-ul oficial al primăriei unde sunt încărcate.”
D-l consilier Ambrus Jeno: „Era încărcat dar nu am putut deschide.”
Președintele ședinței Varga Ervin: „Având în vedere această neînțelegere, vă voi citi
procesele verbale.”
Președintele ședinței citește cu voce tare procesul verbal din data de 19.11.2020. La final
întreabă dacă are cineva obiecții.
Dl consilier Barabas Jozsef afirmă faptul că are ceva de spus: „La sfârșitul ședinței din data
de 19.11.2020, cănd era vorba de cămine culturale, am propus să înființăm noi, consilierii o comisie
și să ieșim împreună la cămine, să vedem ce am putea face...Domnii consilieri nu au reacționat, iar
D-l primar spunea că am putea face comisie și că se poate merge la cămine, dar să avem în vedere
că nu suntem specialiști în domeniu. Aș dori să apară acest lucru în proces verbal.”
Președintele ședinței supune la vot aprobarea procesul verbal din data de 19.11.2021. În
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afară de consilierul Nagy Mihaly (cine nu era prezent la ședință) consilierii votează “pentru”.
Procesul verbal s-a adoptat.
Președintele ședinței citește punctul doi din ordinele de zi: Aprobarea procesului verbal
al ședinței ordinare din data de 29 decembrie 2020. Având în vedere că nici acest proces verbal
nu s-a putut deschide pe site-ul instituției, președintele citește cu voce tare tot cuprinsul acestuia, la
sfârșit punând întrebarea dacă are cineva obiecții.
D-l consilier Kiss Sandor Lorand: “Aș avea o observație în legătură cu taxele speciale, mai
precis cu taxa de canalizare. La ședință am pus întrebarea: ce va fi dacă nu toți cetățenii -la care era
calculat această taxă- se va racorda la canalizare....suma va rămâne aceeași și în acest caz? Am
primit răspunsul că în acest caz va fi dublată suma. Să includem în procesul verbal!”
D-l primar, Balogh Istvan: “Probabil a intervenit o neînțelegere la acest subiect....deci nu va
plăti dublu acea persoană care se va racorda la sistemul de canalizare, ci persoanelor care refuză să
se racordeze la sistem vom introduce o taxă de mediu care ar putea fi dublu față de taxa de
canalizare.”
D-l consilier Kiss Sandor Lorand: “În regulă. Atunci acest lucru să apară în procesul
verbal!”
D-l consilier Ambrus Jeno: “În legătură cu subiectul renunțarea la judecată cu Parohia
Mitrești am pus întrebarea dacă Parohia mai poate opta pentru sprijin financiar de la primărie. Am
primit răspuns afirmativ. Vă rog să includeți în procesul verbal! După corectarea proceselor verbale
conform solicitării noastre, rog un exemplar din fiecare să-mi trimiteți.”
Președintele ședinței supune la vot aprobarea procesului verbal din data de 29.12.2020. În
afară de d-l consilier Barabas Jozsef (cine nu era prezent la ședință) consilierii votează “pentru”.
Procesul verbal s-a adoptat.
Se trece la următorul punct din ordinele de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
rețelei școlare pentru unitățile de învățământ preuniversitar din UAT Vărgata pentru anul
școlar 2021-2022
D-l primar prezintă necesitatea aprobării acestui proiect de hotărâre pe motiv că
Inspectoratul Școlar Județean Mureș în perioada asta solicită aprobarea rețelei școlare pentru anul
școlar următor și având în vedere că nu sunt schimbări față de anul școlar în curs, se propune
aprobarea în așa fel cum este momentan, conform anexei la proiect de hotărâre.
Președintele ședinței întreabă dacă toată lumea este de acord.
Toți consilierii sunt de acord. Hotărârea s-a adoptat.
Se trece la următorul punct din ordinele de zi: Proiect de hotărâre pentru aprobarea
Raportului privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap
grav pentru semestrul II al anului 2020
D-l primar, Balogh Istvan: “Semestrial trebuie aprobate raporturile cu munca efectivă a
asistenților personali ceea ce este anexat la proiectul de hotărâre”
Președintele ședinței aduce la cunoștința consilierilor că în ședință de comisie proiectul de
hotărâre a primit aviz favorabil și întreabă dacă are cineva ceva de spus in legătură cu acest
subiect....Nu are nimeni.
Proiectul de hotărâre se supune la vot și toată lumea votează “Pentru”. Hotărârea s-a adoptat.
Se trece la următorul punct din ordinele de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
înființării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Vărgata
D-l primar Balogh Istvan: “Conform celor precizate în ședința cu pompieri voluntari
începem procedura de înființare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență. Față de ședința
trecută când mai era propus spre aprobare proiectul de hotărâre, am făcut modificarea de completare
a statului de funcții cu numele voluntarilor”.
D-l consilier Ambrus Jeno: “Amândouă dintre mașinile de pompieri va intra în proprietatea
primăriei?”
D-l primar: “Deocamdată ne referim la una dintre mașini, deoarece de la ISU se cere
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verificarea ITP a mașinii”
D-l consilier Ambrus Jeno: “Cum se va prelua mașina de la fundație?”
D-l primar: “Cu acordul reprezentanților fundației o să rezolvăm acest lucru în viitor”
Președintele ședinței supune la vot proiectul de hotărâre.
Toată lumea este de acord. Hotărârea s-a adoptat.
Se trece la punctul 6 din ordinele de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
modificării Organigramei şi a Statului de funcţii a Primăriei Comunei Vărgata
Ing.ec.Balogh Istvan: “Trebuie modificat statul de funcții și organigrama primăriei deoarece
trebuie inclus postul de șef S.V.S.U.”
D-l consilier Ambrus Jeno: “Nu aparține proiectului de hotărâre, dar aș dori să mă interesez
de Bartha Gizella Imola și Iszlai Arpad...văd aceste nume în stat de funcții. Ce funcții au?”
Balogh Istvan: “Bartha Gizella Imola este consilierul primarului și Iszlai Arpad este
consilierul de impozite și taxe în locul consilierului Farkas Eva, cine a devenit consilier asistență
socială când D-na Mihaly Eniko Eva a ieșit în pensie”
Președintele ședinței supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea statului de
funcții și a organigramei.
Toți consilierii votează “Pentru”. Hotărârea s-a adoptat.
Se trece la punctul 7 din ordinele de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2
la HCL nr.31/29.08.2019 privind avizarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii
activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri,
componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al
Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), pentru comuna Vărgata din
zona 2 Târgu Mureş
Ing.ec.Balogh Istvan: “Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT administrează în
județ colectarea deșeurilor. În privința asta județul Mureș este împărțit în 7 zone. Comuna Vărgata
aparține zonei 2. La restul zonelor s-a făcut achiziția publică, numai la zona 2 era atacată de două
ori. ADI Ecolect vrea să publice din nou, motiv pentru care trebuie făcute modificări în
documentație față de hotărârea aprobată anul trecut”
Președintele ședinței întreabă dacă are cineva întrebări sau obiecții. Nu are nimeni.
Toată lumea votează “pentru”, hotărârea s-a adoptat.
Se trece la dezbaterea ultimului punct din ordinele de zi: „Proiect de hotărâre privind
asumarea de către Consiliul Local al Comunei Vărgata a responsabilității organizării și
derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția
produselor aferente Programului pentru școli pentru anul școlar 2021 – 2022”
Ing.ec.Balogh Istvan: “La solicitarea Consiliului Județean Mureș trebuie să decidem până la
2 februarie dacă ne-am dori să asumăm responsabilitatea asupra achiziției publice a produselor
primite zilnic de către elevi: măr, corn, produse lactate. Miercurea Nirajului este un exemplu bun în
preluarea responsabilității derulării acestui program. Elevii ar beneficia de produse mai proaspete”
D-l consilier Kiss Sandor Lorand indică că ar avea o întrebare: “În documentație scrie că se
ocupă compartimentul de achiziții publice, dar în statul de funcții văd că postul din acest
compartiment este vacant. Cine se va ocupa de achiziția publică?”
D-l primar: “Achiziția publică este sarcina referentului Gligor Robert Laszlo. El se va ocupa
de acest lucru.”
Președintele ședinței întreabă dacă mai are cineva ceva de întrebat. Nu sunt alte întrebări. Se
supune la vot proiectul de hotărâre.
Toți consilierii sunt de acord. Hotărârea s-a aprobat.
Diverse:
D-l consilier Barabas Jozsef: “Vedem în documentație că aparatul primăriei s-a extins cu
două persoane. Asta nu constituie element de economisire a primăriei? Au fost organizate
concursuri? Nu s-au găsit persoane din comună? O altă întrebare: Sunt date la folosință tabletele
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pentru elevi?”
D-na consilier Szasz Reka: “Vă referiți la tabletele din proiect TIC?”
D-l consilier Barabas Jozsef: “Da”
D-na onsilier Szasz Reka: “Acele tablete încă nu le-am primit”
D-l consilier Barabas Jozsef: “Sunt discuții că începând de la semestrul doi ar începe
educația în format fizic?”
D-l consilier Kilyen Csaba: “Asta încă nu se știe”
D-l consilier Barabas Jozsef: ”La căminul cultural Mitrești era semnat un contract cu un
executant care nu a efectuat lucrările. Acest contract era semnat în august și a expirat anul acesta, în
6 ianuarie. Ce s-a întâmplat? Ce s-a schimbat?”
D-l primar Balogh Istvan: “Contractul a expirat”
D-l consilier Barabas Jozsef: “Să ne unim, să facem ceva pentru cămin! Să avem opinii! Să
spunem sugestiile noastre!”
D-l consilier Kilyen Csaba: “Aș dori să reacționez la aceste solicitări: Că noi aici nu
discutăm despre aceste lucruri nu înseamnă că anterior nu am dezbătut problemele la ședințe de
fracțiuni și la ședințele comisiilor.”
D-l consilier Kovacs Ferenc: “Opinia mea în legătură cu căminul cultural: nu este meseria
mea lucrările ce trebuie făcute, de exemplu tencuiala sau alte lucrări de construcții”
D-l consilier Laszlo Laszlo: “Munca în favoarea comunității în ziua de azi nu prea
funcționează”
D-l consilier Ambrus Jeno: “Aș întreba pe d-l preot Kiss Sandor Lorand: în ce măsură
funcționează munca în favoarea comunității?”
D-l consilier Kiss Sandor Lorand: “Uneori merge, alteori este necesar includerea
specialiștilor. Nu știm în ce stadiu sunt lucrările.”
D-l primar Balogh Istvan: “Se poate intra în cămine. Referitor la munca în favoarea
comunității, avem experiență în domeniu, fiindcă așa am construit grădinița în Valea, am făcut
lucrări de reparații la căminul cultural Valea, așa am construit casa mortuală din Mitrești, dar
lucrările ce trebuie făcute momentan la cămine culturale nu sunt în faza în care s-ar putea face cu
munca în favoarea comunității. Căminele culturale sunt proiecte finanțate de UE care nu putem face
noi.”
D-l consilier Kiss Sandor Lorand: “Am putea primi de acum încolo materialul ședinței prin
e-mail?”
Secretar delegat, Nagy Anita: “Bineînțeles. Vă rog să treceți adresele de e-mail în caiet. Vă
atrag atenția: cine mi-a dat adresa de e-mail, de acum încolo doar în format electronic o să
primească materialul ședinței.”
Președintele ședinței încheie ședința ordinară.

Președinte de ședință,
Varga Ervin

Secretar delegat,
Nagy Anita
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