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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 17 martie 2021, cu ocazia lucrărilor ședinței ordinare a Consiliului local al
comunei Vărgata, județul Mureș, convocată în baza Dispoziției Primarului comunei Vărgata nr. 26
din 11 martie 2021, care a fost comunicată consilierilor locali în data de 11 martie 2021 și adusă la
cunoștință publică prin afișare la avizierul din clădirea sediului administrativ al primăriei comunei
Vărgata. Ședința s-a desfășurat la sediul Primăriei comunei Vărgata cu participarea fizică a
consilierilor locali.
În urma apelului nominal al consilierilor locali s-a constatat că ședința a fost legal
constituită, fiind prezenți toți consilierii locali, respectiv : ISZLAI JÓZSEF, KOVÁCS FERENC,
LÁSZLÓ LÁSZLÓ, AMBRUS JENŐ, KISS SÁNDOR LORÁND, BARABÁS JÓZSEF, VARGA
ERVIN, NAGY MIHÁLY, KILYÉN CSABA, SZÁSZ RÉKA, NAGY KÁLMÁN ISTVÁN.
A participat la ședința Consiliului Local dl Balogh Istvan primarul comunei Vărgata,
subsemnata în calitate de secretar general delegat al comunei, precum și un cetățean al comunei, dl
Marton Szilard.
Subsemnata, constatând că este întrunit cvorumul necesar desfășurării ședinței, fiind
prezenți toți cei 11 consilieri locali, am arătat că pentru buna desfășurare a lucrărilor acesteia este
necesar ca dintre membrii Consiliului Local să se aleagă un președinte de ședință, acesta fiind și
primul punct de pe ordinea de zi.
Punctul nr.1 de pe ordinea de zi: proiect de hotărărâre privind alegerea președintelui de
ședință. Domnul consilier Varga Ervin l-a propus pentru această funcție pe domnul consilier Kilyen
Csaba. Propunerea a fost supusă aprobării Consiliului Local, au votat ”pentru” toți consilierii locali,
astfel că Hotărârea privind alegerea ca președinte de ședință a domnului Kilyen Csaba a fost
adoptată cu 11 voturi ”pentru”.
Dl consilier Kilyen Csaba Președintele ședinței, a preluat conducerea ședinței, a salutat
persoanele prezente la ședința ordinară de lucru a consiliului local Vărgata și a întrebat dacă sunt
observații cu privire la procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local care a avut loc în
data de 25.01.2021. Dl consilier Kiss Sandor Lorand a arătat că dânsul este nemulțumit de faptul
că, la ultimele două procese verbale de ședință a avut observații, iar acestea nu au fost corectate și
roagă secretarul ca pe viitor să fie întocmit procesul verbal în așa fel încât să conțină tot ce s-a
discutat la ședință, inclusiv discuțiile libere. Procesul verbal a fost supus aprobării Consilului Local,
fiind aprobat cu 8 voturi "pentru” și 3 voturi "împotrivă”: Ambrus Jenő, Kiss Sándor- Loránd si
Barabás József.
Dl consilier Kilyen Csaba a supus aprobării Consiliului Local ordinea de zi propusă prin
Dispoziția Primarului nr. 26 din 11 martie 2021. Dl consilier Kiss Sandor- Lorand a propus să fie
votată suplimentarea ordinii de zi, având în vedere că domnii consilieri Ambrus Jenő, Kiss SándorLoránd si Barabás József au inițiat un proiect de hotărâre cu privire la revocarea taxei speciale
pentru serviciul de canalizare menajeră aprobată de Consiliul Local al comunei Vărgata prin
Hotărârea nr. 63/29.12.2020 privind stabilirea taxei de pază, salubrizare și a tarifului pentru
serviciul de canalizare menajeră, considerând că este o problemă urgentă care ar trebui discutată la
această ședință. Suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată cu votul "pentru" al tuturor consilierilor
locali.
De asemenea dl consilier Kiss Sándor- Loránd a solicitat ca, ultimul punct înscris în ordinea
de zi să fie discutat ca primul punct, dl consilier Ambrus Jeno considerând că este necesar ca
proiectul cu privire la contul de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei să fie
discutat la începutul ședinței pentru că "de acolo pornește totul".
Ordinea de zi a fost aprobată cu votul "pentru" al tuturor consilierilor locali, inclusiv
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propunerea ca ultimul punct de pe ordinea de zi să devină primul punct, pe ordinea de zi fiind
înscrise următoarele puncte:
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri și
cheltuieli al Comunei Vărgata și a situațiilor financiare anuale pe anul 2020.
Inițiator Balogh Istvan, primarul comunei Vărgata
4. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de salubritate pe perioadă
determinată.
Inițiator Balogh Istvan, primarul comunei Vărgata
5. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de delegare a serviciului de salubrizare al
Comunei Vărgata cu firma SC F&G Eco SRL.
Inițiator Balogh Istvan, primarul comunei Vărgata
6. Proiect de hotărâre privind încheierea unui nou contract cu Asociația Caritas Alba Iulia.
Inițiator Balogh Istvan, primarul comunei Vărgata
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar în urma
plății online a impozitelor și taxelor locale utilizând cardul bancar în Sistemul Național Electronic
de Plată a taxelor și impozitelor
Inițiator Balogh Istvan, primarul comunei Vărgata
8. Proiect de hotărâre privind modificarea taxei speciale de pază.
Inițiator Balogh Istvan, primarul comunei Vărgata
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, ale
familiilor beneficiare de ajutor social.
Inițiator Balogh Istvan, primarul comunei Vărgata
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai
investiţiei „CONSTRUIRE ŞCOALĂ PRIMARĂ CLASELE I-IV, LOC. VALEA; STR.
PRINCIPALĂ NR. 100, COM. VĂRGATA, JUDEŢUL MUREŞ”și de asigurare a finanțării de la
bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL.
Inițiator Balogh Istvan, primarul comunei Vărgata
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie pentru
garantarea avansului proiectului „MODERNIZAREA CĂMINELOR CULTURALE DIN SATELE
MITREŞTI, VADU ŞI GRIUŞORUL, COMUNA VĂRGATA, JUDEŢUL MUREŞ”
Inițiator Balogh Istvan, primarul comunei Vărgata
12. Proiect de hotărâre privind revocarea taxei speciale pentru serviciul de canalizare menajeră
aprobată de Consiliul Local al comunei Vărgata prin Hotărârea nr. 63/29.12.2020 privind stabilirea
taxei de pază, salubrizare și a tarifului pentru serviciul de canalizare menajeră.
Inițiatori: Ambrus Jenő, Kiss Sándor- Loránd si Barabás József, consilieri locali
Punctul 3. de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al
bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Vărgata și a situațiilor financiare anuale pe anul
2020. Președintele ședinței prezintă proiectul, acesta fiind avizat favorabil de comisia de
specialitate.
Dl primar Balogh Istvan: acest proiect este de fapt un raport al contabilei, cu privire la
situația cheltuielilor la sfârșit de an. Aici intră și facturile pe care le-am primit la sfârșit de an,
pentru investițiile făcute și care încă nu au fost achitate.
Dl consilier Barabas Jozsef: da, reprezintă toate cheltuielile avute la finele anului și acest
raport arată și faptul că au fost cheltuiți din bugetul local mai mulți bani decât am avut. Dacă așa
arată situația ar trebui ca pe viitor să se acorde mai multă atenție la cheltuieli, să se reducă cumva
din cheltuieli.
Președintele de ședință întreabă dacă mai are cineva observații și supune la vot proiectul de
hotărâre, au votat ”pentru” toți consilierii locali în funcție. Hotărârea privind aprobarea contului de
execuţie al bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Vărgata și a situațiilor financiare anuale
pe anul 2020 a fost adoptată cu 11 voturi ”pentru”.
Punctul 4. de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului
public de salubritate pe perioadă determinată.
Președintele ședinței prezintă proiectul, iar Comisia de specialitate a avizat favorabil
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proiectul.
Dl primar: și în anii trecuți am delegat serviciul către un operator autorizat și propun asta și
pentru perioada următoare . Contractul de salubrizare existent expiră în 4 martie a.c., deci propun
delegarea gestiunii serviciului de salubritate către un operator licenţiant pe o perioadă determinată,
până la intrarea în vigoare a contractului de delegare a gestiunii atribuit de către ADI ECOLECT
MUREȘ unei firme care va presta serviciul în zona 2 a județului.
Dl consilier Kilyen Csaba a supus aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre, au votat
”pentru” toți consilierii locali, astfel Hotărârea privind delegarea gestiunii serviciului public de
salubritate pe perioadă determinată a fost adoptată cu 11 voturi ”pentru”.
Punctul 5. de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de delegare
a serviciului de salubrizare al Comunei Vărgata cu firma SC F&G Eco SRL.
Președintele ședinței prezintă proiectul, iar Comisia de specialitate a avizat favorabil
proiectul.
Dl Balogh Istvan, primarul comunei: După consultările pieței și discuții cu mai mulți operatori
privind prețul minim, am ajuns la concluzia că cel mai scăzut preț îl are firma SC F&G Eco SRL
Tg. Mureș.
Dl consilier Barabas Jozsef: am citit în nota informativă asupra prețurilor că, prețul este calculat
pentru 1700 de persoane. Cum a rezultat la noi în comună numărul acesta?
Dl Balogh Istvan, primarul comunei a răspuns că din evidențele noastre a rezultat numărul
acesta, din numărul total de locuitori se scad cei care sunt scutiți de plata acestei taxe, de ex.
veteranii de război sau cei care au declarat că locuiesc în străinătate.
Dl consilier Barabas Jozsef : nu se poate calcula această taxă după cantitate de gunoi ? am
întrebat și în alte locuri cum se procedează cu privire la calcularea acestei taxe și sunt locuri unde se
procedează astfel.
Dl Balogh Istvan, primarul comunei: atunci când delegarea gestiunii se va face de către ADI
ECOLECT MUREȘ unei firme care va presta serviciul în zona 2 a județului probabil se va calcula
după cantitatea de gunoi, așa știu că mașinile lor vor fi dotate cu cântar.
Dl consilier Kilyen Csaba a supus aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre, au votat
”pentru” toți consilierii locali, astfel Hotărârea privind încheierea unui contract de delegare a
serviciului de salubrizare al Comunei Vărgata cu firma SC F&G Eco SRL a fost adoptată cu 11
voturi ”pentru”.
Punctul 6. de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind încheierea unui nou contract cu
Asociația Caritas Alba Iulia.
Președintele ședinței prezintă proiectul, iar Comisia de specialitate a avizat favorabil proiectul.
Dl Balogh Istvan, primarul comunei: Având în vedere că, expiră contractul la data de 30 aprilie,
este nevoie de adoptarea acestei hotărâri. În ceea ce privește prețul, asociația solicită majorarea
contribuției lunare de la 4060 de lei la 4500 lei pentru serviciile socio-medicale oferite persoanelor
beneficiare. Această majorare este argumentată cu majorarea salariului de bază minim brut pe țară,
creșterea în cazul nostru este cu 10,57% .
Dl consilier Kilyen Csaba a supus aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre, au votat
”pentru” toți consilierii locali, astfel Hotărârea privind încheierea unui nou contract cu Asociația
Caritas Alba Iulia a fost adoptată cu 11 voturi ”pentru”.
Punctul 7. de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind stabilirea modului în care este
suportat comisionul bancar în urma plății online a impozitelor și taxelor locale utilizând cardul
bancar în Sistemul Național Electronic de Plată a taxelor și impozitelor.
Președintele ședinței prezintă proiectul, iar Comisia de specialitate a avizat favorabil proiectul.
Dl Balogh Istvan, primarul comunei: așa cum știm cu toții legea prevede obligativitatea
introducerii sistemului de plată online a taxelor precum și plata cu cardul, de aceea este necesară
această hotărâre. Ceea ce nu este prevăzut în proiect este o taxă de 1300 de lei, aceasta fiind un
comision perceput pentru verificarea conformității transferului de date cu specificațiile standard ale
SNEP. Vă rog să se voteze proiectul de hotărâre cu amendamentul propus, adică se va introduce
încă un articol în hotărâre, cu privire la aprobarea plății sumei de 1300 lei, reprezentând acest
comision.
Dl consilier Kilyen Csaba a supus aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre, au votat
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”pentru” toți consilierii locali, astfel Hotărârea privind stabilirea modului în care este suportat
comisionul bancar în urma plății online a impozitelor și taxelor locale utilizând cardul bancar în
Sistemul Național Electronic de Plată a taxelor și impozitelor a fost adoptată cu 11 voturi ”pentru”.
Punctul 8. de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind modificarea taxei speciale de pază
Președintele ședinței prezintă proiectul, iar Comisia de specialitate a avizat favorabil proiectul.
Dl Balogh Istvan, primarul comunei: deși i-am întrebat la sfârșitul anului trecut pe cei de la
Sirgombos Security SRL dacă se va modifica prețul, și au spus că nu, acum au trimis notificare
privind modificarea prețului, datorită modificărilor legislative apărute, majorarea salariului minim
brut pe țară de la 2230 lei la 2300 lei la care se adaugă contribuția asiguratorie pentru muncă de
2,25%, ceea ce înseamnă 52 în plus pe angajat, de aceea se propune majorarea valorii contractului
proporțional cu creșterea salariului minim, adică de la 2269 lei +TVA la 2337 lei +TVA lei lunar.
Dl consilier Kiss Sandor- Lorand întreabă dacă odată cu această creștere se modifică și taxa
specială instituită de consiliul local și dacă această taxă a fost calculată pe gospodărie.
Dl Balogh Istvan, primarul comunei: taxa specială a fost instituită pentru familii incomplete,
familii complete, persoane care nu au domiciliul sau reședința în comună, dar au casă de locuit pe
teritoriul comunei și pentru persoane juridice.
Dl consilier Barabas Jozsef : În adresa firmei Sirgombos Security SRL am citit că, "vă putem
propune un serviciu de pază automatizat și modern care este mult mai eficient și prin care se poate
obține o reducere considerabilă a costurilor cu paza", noi nu putem să avem un astfel de serviciu
automatizat, care să fie mult mai eficient și să reducem și costurile?
Dl Balogh Istvan, primarul comunei: recunosc și eu că acest serviciu nu este foarte eficient, dar
deocamdată nu avem altă soluție. M-am interesat încă anul trecut despre acest serviciu de pază
automatizat și am ajuns la concluzia că, într-adevăr este mai eficient, dar pentru noi costurile asftel
s-ar majora nu s-ar reduce.
Dl consilier Barabas Jozsef: mă bucur dl primar că recunoașteți că acest serviciu nu este
eficient.
Dl consilier Kiss Sandor Lorand: am studiat Legea 333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor și în Art. 18 scrie că, "Modalitățile de efectuare a pazei
în mediul rural se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, după consultarea prealabilă a
locuitorilor, în formele prevăzute de lege."Acest lucru la noi în comună s-a întâmplat, locuitorii au
fost întrebați cum doresc ei să fie paza asigurată?
Dl Balogh Istvan, primarul comunei: când au avut loc adunarile anii trecuți cu locuitorii din
satele comunei, la ședințele sătești a fost discutată și paza cu cetățenii comunei. A fost discutată
această problemă cu ei, le-a fost explicat că se poate angaja un om în fiecare sat, care să asigure
paza și să fie plătit acel om, cetățenii prezenți la ședință au spus că nu doresc să fie în așa fel
asigurată paza, a fost și Poliție Locală care s-a dovedit ineficient, ajungându-se la concluzia că
deocamdată pentru comuna noastră cel mai benefic este asigurarea pazei așa cum este în prezent.
Dl consilier Kilyen Csaba a supus aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre, s-a votat
după cum urmează:
- 10 voturi ”pentru”;
- 1 vot ”împotrivă”: Ambrus Jeno.
Hotărârea privind modificarea taxei speciale de pază a fost adoptată cu 10 voturi ”pentru”.
Punctul 9. de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de
lucrări de interes local, ale familiilor beneficiare de ajutor social
Președintele ședinței prezintă proiectul, iar Comisia de specialitate a avizat favorabil proiectul.
Dl consilier Kiss Sandor Lorand: am citit în raportul dnei consilier Farkas Eva, că "Pentru
sumele acordate ca ajutor social, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia
beneficiară are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes
local...", întrebarea mea este, de ce doar un membru major al familiei este obligat la muncă, dacă
sunt doi membrii majori apți de muncă într-o familie nu pot lucra amândoi? Am întrebat și în alte
locuri și am înțeles că dacă sunt doi apți de muncă într-o familie lucrează amândoi. Repet, mă refer
la membru de familie care este apt de muncă.
Dl Balogh Istvan, primarul comunei: știu că legea prevede anumite condiții în care pot fi
obligați la muncă, vom studia problema și vom verifica și familiile unde sunt mai mulți membrii
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apți de muncă.
Dl consilier Kilyen Csaba a supus aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre, au votat
”pentru” toți consilierii locali, astfel Hotărârea privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări
de interes local, ale familiilor beneficiare de ajutor social a fost adoptată cu 11 voturi ”pentru”.
Punctul 10. de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici actualizați ai investiţiei „CONSTRUIRE ŞCOALĂ PRIMARĂ CLASELE I-IV, LOC.
VALEA; STR. PRINCIPALĂ NR. 100, COM. VĂRGATA, JUDEŢUL MUREŞ”și de asigurare a
finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de
stat prin PNDL.
Președintele ședinței prezintă proiectul, iar Comisia de specialitate a avizat favorabil proiectul.
Dl Balogh Istvan, primarul comunei: Având în vedere că, executantul nu și-a îndeplinit cele
asumate prin contract, și nu exista nicio șansă ca procesul de execuție să revină la graficul inițial, nu
am prelungit contractul cu firma respectivă.
Însă pentru că devizul proiectului avea lipsuri considerabile, era cu prețurile vechi de câțiva
ani și nicidecum nu acoperea cheltuielile pentru o execuție fără lipsuri, am decis suplimentarea
bugetului astfel încât să acopere cât de cât cheltuielile. Însă aceasta implică un efort financiar mai
mare din partea Comunei Vărgata prin acoperirea de cheltuieli neeligibile și nefinanțate prin PNDL.
Dl consilier Barabas Jozsef: nu din răutate vreau să vă spun, ca și un sfat : am citit în
raportul întocmit de referentul Gligor Róbert László " Deoarece nu exista nici o asigurare că
executantul ar vrea să continuie lucrarea, după achitarea sumei de ... lei pentru faza executată...", ...
și nu scrie valoarea, să fiți mai atenți la ce scrieți, nu se poate lăsa așa cu puncte puncte. Este foarte
important cum ne exprimăm și cum scriem, de ex în apariția din septembrie 2020 a ziarului Hirlevel
ați scris: am demolat școala. Este foarte important să scriem în așa fel încât să se înțeleagă exact ,
am demolat, cine? noi, consiliul local, firma, muncitorii, primăria? cine? nu este tot una cum
formulăm, trebuie scris în așa fel încât să se înțeleagă exact de cine a fost demolat.
Dl consilier Kilyen Csaba: dacă Consiliul plătește, noi am demolat școala, nu?
Dl consilier Kilyen Csaba a supus aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre, s-a votat
după cum urmează:
- 9 voturi ”pentru”;
- 2 voturi ”împotrivă”: Barabas Jozsef, Kiss Sandor Lorand.
Punctul 11. de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii
scrisorii de garantie pentru garantarea avansului proiectului „MODERNIZAREA CĂMINELOR
CULTURALE DIN SATELE MITREŞTI, VADU ŞI GRIUŞORUL, COMUNA VĂRGATA,
JUDEŢUL MUREŞ”
Dl Balogh Istvan, primarul comunei: din motive obiective proiectul nu s-a finalizat la termenul
preconizat pentru anul 2020, și totodată trebuie să luăm urgent măsuri pentru contractarea unui alt
executant. Însă, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii
SA-IFN trebuie să ne prelungească cel puțin cu un an valabilitatea scrisorii de garanție emisă în
2017, pentru ca acesta să aibă termen pănă la data de 22.11.2022, pentru acoperirea, respectiv
garantarea avansului.
Dl consilier Kilyen Csaba a supus aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre, au votat
”pentru” toți consilierii locali, astfel Hotărârea privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de
garantie pentru garantarea avansului proiectului „MODERNIZAREA CĂMINELOR CULTURALE
DIN SATELE MITREŞTI, VADU ŞI GRIUŞORUL, COMUNA VĂRGATA, JUDEŢUL MUREŞ”a
fost adoptată cu 11 voturi ”pentru”.
Punctul 12. de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind revocarea taxei speciale pentru
serviciul de canalizare menajeră aprobată de Consiliul Local al comunei Vărgata prin Hotărârea nr.
63/29.12.2020 privind stabilirea taxei de pază, salubrizare și a tarifului pentru serviciul de
canalizare menajeră.
Dl consilier Kilyen Csaba prezintă proiectul de hotărâre.
Dl consilier Barabas Jozsef: consider că, aceasta hotărâre cu privire la taxa de canalizare a fost
adoptată în grabă, a fost calculată taxa în grabă, nu a fost stabilită concret cine trebuie să plătească
această taxă, nu știm cum a fost calculată taxa pentru școli, cămine etc. Nu este corect să se achite o
taxă pentru ceva ce încă nu există.Eu am depus o adresă oficială în acest sens și am primit răspuns
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din partea dvs, în care mi-ati scris că nu sunt obligat să plătesc această taxă, decât din momentul
punerii în funcțiune.Este foarte corect așa, dar atunci așa ar trebui să fie pentru toată lumea. În
legătură cu prețurile m-am informat și sunt reale prețurile, calculul a fost făcut corect.
Dl primar Balogh Istvan: mă bucur că suntem de acord cu privire la calcularea prețului.
Dl consilier Ambrus Jeno: dacă se putea discuta așa nu ajungeam să depunem sesizare la
prefectură și nu ajungeam nici la instanță, dar nu e obligatoriu nici așa să ajungem acolo, se poate
retrage sesizarea.
Dl primar Balogh Istvan: consider că, nu avem deloc experiență în ceea ce privește canalizarea
și funcționarea acesteia. De aceea am considerat că este bine să avem bani pentru cheltuieli
neprevăzute, de ex până la punerea efectivă în funcțiune vor fi efectuate probe, se poate defecta
oricând ceva, electricitatea trebuie plătită si așa mai departe. În legătură cu tariful, m-am interesat în
mai multe locuri și am făcut o medie, astfel ne-a ieșit 14 lei/lună/persoană/pe 6 luni. În
considerentul că anul acesta va funcționa doar jumătate de an, am propus să fie anul acesta 7
lei/pers/lună pentru anul 2021. Eu aș propune să nu se revoce în totalitate această taxă, să rămână
taxa, doar să se modifice articolul restectiv, să fie 14/pers/lună, dar să se specifice că taxa este
obligatorie din momentul punerii în funcțiune a canalizării.
Dl consilier Barabas Jozsef: să înțeleg că, rămâne taxa dar nu trebuie plătită decât din momentul
în care avem canalizare?
Dl primar Balogh Istvan: da, ați înțeles bine, nu de la racordare se plătește taxa, ci din momentul
punerii în funcțiune.
Dl consilier Barabas Jozsef: În legătură cu racordarea, v-ați gândit la variante cum o să fie?adică
racordarea se va efectua de muncitorii primăriei sau de o firmă specializată?
Dl primar Balogh Istvan: părerea mea este că fiecare proprietar ar trebui să facă racordarea cu o
firmă specializată, însă noi putem pune o condiție ca, proprietarul care se racordează să ne anunțe și
noi să verificăm dacă racordarea este conformă. Dacă nu este conformă poate afecta tot sistemul.
Dl consilier a supus aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre cu amendamentul propus,
Art. 3 din HCL 63/29.12.2020 se modifică și va avea următorul cuprins: Se aprobă taxa de
canalizare menajeră în valoare de 14 Ron/pers/lună. Taxa devine obligatorie din luna în care se pune
în funcțiune canalizarea. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus, au votat
”pentru” toți consilierii locali, astfel Hotărârea privind modificarea Art. 3 din Hotărârea nr.
63/29.12.2020 privind stabilirea taxei de pază, salubrizare și a tarifului pentru serviciul de
canalizare menajeră a fost adoptată cu 11 voturi ”pentru”.
Diverse: subsemnata, în calitate de secretar am prezentat cele două cereri depuse Consiliului
Local, una cu privire la suspendarea taxei de salubrizare, solicitare depusă de Centrul de
Acoperișuri MS și o altă cerere depusă de dna Toth Kis Erzsebet, privind acordarea de scutire de
majorări. Domnii consilieri au considerat că se pot aproba cererile doar în limitele legii, dacă se
prevede în legislație așa ceva atunci se poate acorda.
Dl consilier Kiss Sandor Lorand: am depus și eu o cerere, prin care am solicitat introducerea
unui proiect de hotărâri pe ordinea de zi. Am înțeles că a fost depusă prea târziu, totuși aș dori să
discutăm despre acest proiect, ca la următoarea ședință să putem vota. Acest proiect se referă la
rezilierea contractului de comodat încheiat în data de 04.09.2017 și încheierea unui contract de
închiriere între Primăria Vărgata și Parohia Unitariană Mitrești privind construcția și terenul situat
în satul Mitrești, comuna Vărgata.
Dl consilier Barabas Jozsef: eu aș dori să vă spun că nu este supărare pentru cele discutate la
ședința anterioară și îmi ofer în continuare ajutorul oricând dacă este nevoie, am experiență în unele
domenii.
Dl consilier Varga Ervin: noi ar trebui să lucrăm împreună, nu unul împotriva celuilalt, în ce
situație am ajuns, nu ar trebui să ne amenințați, nu se face așa ceva.
Dl consilier Kiss Sandor Lorand: dacă vă referiți la adresa care a fost împărțită consilierilor,
aceea nu a fost o amenințare. Aș dori să apară în procesul verbal discuția despre înregistrarea
ședințelor și transmiterea acesteia, să discutăm în ce formă putem înregistra și transmite, pentru că
ședințele sunt publice, deci avem voie. Conform Codului administrativ avem dreptul, la art. 138, al.
2, lit. c) așa scrie:"posibilitatea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea/subunitatea
administrativ-teritorială respectivă de a asista la şedinţele consiliului local şi/sau de a le urmări pe
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internet, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local".
Subsemnata, în calitate de secretar general delegat al comunei le-am explicat domnilor
consilieri, că da, într-adevăr se poate, dar numai în condițiile regulamentului de organizare și
funcționare a consiliului local. Acest lucru înseamnă că așa cum este prevăzut în regulament poate fi
înregistrat și postat.
Dl consilier Kiss Sandor Lorand: și regulamentul consiliului local ce prevede în acest sens?
Dl consilier Kilyen Csaba: vi s-a mai spus, trebuie depus un proiect de hotărâre în acest sens
și trebuie votat.
Dl consilier Kiss Sandor Lorand: De fapt, consiliul de ce nu dorește să se poată urmări pe
internet ședința?
Domnii consilieri au spus că se pot manipula înregistrările, pentru protecția datelor
personale, etc.
Dl consilier Barabas Jozsef: știm cu toții că este interzisă arderea miriștilor și a deșeurilor
vegetale, totuși oamenii trebuie să facă ceva cu aceste deșeuri. Aveți idee ce pot face oamenii cu
aceste deșeuri?
Dl primar Balogh Istvan: se pot composta, se pot pune în baloți și în timpul iernii se poate
folosi la încălzire. În cadrul serviciilor ADI Ecolect va funcționa și o stație de compostare.
Dl consilier Kilyen Csaba a declarat închisă ședința ordinară a Consiliului Local.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Președinte de ședință,
Kilyen Csaba

Secretar delegat,
Kőmives Tünde
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