ROMANIA
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COMUNA VARGATA
CONSILIUL LOCAL
Nr.3184126.05.2021

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 26 mai 2021, cu ocazia lucrarilor sedintei ordinare a Consiliului local al
comunei Vargata, judetul Mures, convocata in baza Dispozitiei Primarului comunei Vargata nr. 41
din 20 mai 2021, care a fost comunicata consilierilor locali in data de 20 mai 2021 si adusa la
cunostinta publica prin afisare la avizierul din cladirea sediului administrativ al primariei comunei
Vargata. Sedinta s-a desfasurat la sediul Primariei comunei Vargata cu participarea fizica a
consilierilor locali.
In urma apelului nominal al consilierilor locali s-a constatat ca sedinta a fost legal constituita,
fiind prezenti 11 consilierii locali, respectiv : ISZLAI JOZSEF, xovxcs FERENC, LAsZLO

LAsZLO, AMBRUS JENO, KISS SANDOR LoRAND, BARABAs JOZSEF, VARGA ERVIN,
NAGY MIHALY,KILYEN CSABA, NAGY KALMAN ISTVAN si MOGAALBERT-ATTILA.
A participat la sedinta Consiliului Local dl Balogh Istvan primarul comunei Vargata si
subsemnata in calitate de secretar general delegat al comunei.
DI consilier Kilyen Csaba, Presedintele sedintei, a deschis sedinta, a salutat persoanele
prezente la sedinta ordinara de lucru a consiliului local Vargata si a intrebat daca sunt observatii cu
privire la procesul-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local care a avut loc in data de
26.04.2021. Procesul verbal a fost supus aprobarii Consilului Local, fiind aprobat cu votul "pentru"
al tuturor consilierilor locali prezenti,
In continuare dl consilier Kilyen Csaba a supus aprobarii Consiliului Local ordinea de zi
propusa prin Dispozitia Primarului nr. 41 din 20 mai 2021.
Ordinea de zi a fost aprobata cu votul "pentru" al tuturor consilierilor locali prezenti, pe ordinea
de zi fiind inscrise urmatoarele puncte:
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Primariei
comunei Vargata, judo Mures- initiator primarul comunei Balogh Istvan
.
3. Proiect de hotarare privind infiintarea la nivelul comunei Vargata a Serviciului pentru gestionarea
cainilor fara stapan, precum si aprobarea delegarii gestiunii acestuia- initiator, viceprimarul comunei,
Varga Ervin
4. Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii unor unitati administrativ teritoriale din Asociatia
de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA INVEST MURE$" - initiator primarul comunei Balogh
Istvan
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind domeniile serviciilor publice si
locurile in care contravenientii persoane fizice vor presta activitati in folosul comunitatii- initiator
primarul comunei Balogh Istvan
6.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 3 din 25.01.2021 privind aprobarea
infiintarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Vargata- initiator primarul
comunei Balogh Istvan
7. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 17 din 17 martie 2021
privind modificarea Art. 3 din Hotararea nr. 63/29.12.2020 privind stabilirea taxei de paza, salubrizare
si a tarifei pentru serviciul de canalizare menajera- initiator primarul comunei Balogh Istvan
8. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli ocazionate de organizarea
spectacolului de Ziua Internationala a Copilului de 1 iunie 2021 in comuna Vargata, jud. Muresinitiator primarul comunei Balogh Istvan
9. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al
Comunei Vargata si a situatiilor financiare pe trimestrul I, anul 2021- initiator primarul comunei Balogh
Istvan
Se trece la dezbaterea punctului 2. de pe ordinea de zi- Proiect de hotarare privind aprobarea
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Regulamentului de Organizare si Functionare al Primariei comunei Vargata, judo Mures.
Presedintele de sedinta prezinta proiectul, iar Comisia de specialitate a avizat favorabil
proiectul.
Dl consilier Barabas Jozsef: este bine sa avem un regulament, prevede si legea, dar ar trebui
urmarit si daca compartimentele existente la nivelul primariei indeplinesc atributiile. Un exemplu nu stiu cine se ocupa de acest lucru in cadrul primariei, dar nu e in regula ca numai consilierii din
partea UDMR apar pe site. Numarul angajatilor este in crestere, nu stim exact cum au fost angajati,
pana acum un singur angajat era la compartimentul agricol, acum este si un inginer si nu se observa
diferenta, doar la banii cheltuiti. Se cheltuie foarte multi bani cu angajatii si nu raman bani pentru
dezvoltarea comunei.
Dl consilier Ambrus Jeno: Cine face parte din Cabinetul primarului, sau ce inseamna mai
exact cabinetul primarului? Nu am inteles ce inseamna cabinetul primarului ?
Dl primar Balogh Istvan: se numeste Cabinetul primarului, la noi face parte din cabinet doar
consilierul primarului, dar la nivel de oras fac parte din acest cabinet mai multi angajati, mai multi
consilieri ai primarului sau consilieri juridici.
Presedintele de sedinta intreaba daca mai are cineva observatii sau alte propuneri si supune la
vot proiectul de hotarare, au votat "pentru" toti consilierii locali prezenti. Hotararea privind
aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Primariei comunei Vargata, judo Mures
fost adoptata cu 11 voturi "pentru".
Punctul 3. de pe ordinea de zi - Proiect de hotarare privind infiintarea la nivelul comunei
Vargata a Serviciului pentru gestionarea cainilor rara stapan, pre cum si aprobarea delegarii gestiunii
acestuia
Presedintele sedintei prezinta proiectul, iar Comisia de specialitate a avizat favorabil
proiectul.
Dl consilier Kiss Sandor Lorand: eu as propune sa fie prevazut in Regulament ca, in urma
sesizarii/ reclamatiei depuse, Primaria Vargata sa efectueze cercetari in prima faza, pentru a afla daca
cainele intradevar este fara stapan. Daca in urma cercetarilor se afla proprietarul cainii, sa se trimita
somatic proprietarului, iar in cazul in care acesta nu actioneaza in urma sornatiei sa se procedeze la
capturarea cainii, considerandu-se caine rara stapan,
Dl consilier Barabas Jozsef s-au schimbat si obiceiurile de cand am fost noi copii, pe vremea
aceea la fiecare casa era legat cainele, acum nu se mai face acest lucru, nici Protectia animalelor nu
lasa acest lucru. Fiecare proprietar are grija de cainele lui cum poate. Eu propun sa fie cumva
prevazut in contract ca inainte de capturare cainele sa fie cuinva verificat, daca are rriicrocip sau
zgarda atunci se vede ca acel caine are stapan. La aceste actiuni sa fie prezent si un repezentat de la
Primarie, acest lucru sa fie prevazut si in contract.
Dl primar Balogh Istvan: asta asa a fost si pana acum, dl viceprimar a fost prezent la fiecare
actiune si asa 0 sa fie si de acum incolo,

Dl consilier Moga- Albert Attila: toata lumea nu poate lasa la liber cainele, sunt reguli care
trebuie respectate, daca stii ca ai un caine periculos nu lasi liber si fara supraveghere acel caine.
Dl consilier Kilyen Csaba supune aprobarii Consiliului Local proiectul de hotarare cu
amendamentul propus de dl consilier Kiss Sandor Lorand si au votat "pentru" toti consilierii locali
prezenti,
Hotararea privind infiintarea la nivelul comunei Vargata a Serviciului pentru gestionarea
cainilor rara stapan, precum si aprobarea delegarii gestiunii acestuia a fost adoptata eu 11 voturi
"pentru" .
Punctul 4. de pe ordinea de zi- Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii unor unitati
administrativ teritoriale din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA INVEST
MURES"- initiator primarul comunei Balogh Istvan
Presedintele sedintei prezinta proiectul, iar Comisia de specialitate a avizat favorabil
proiectul.
Dl consilier Kilyen Csaba a supus aprobarii Consiliului Local proiectul de hotarare, au votat
"pentru" toti consilierii locali prezenti, astfel Hotararea privind aprobarea retragerii unor unitati
administrativ teritoriale din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA INVEST MURES"- a
fost adoptata cu 11 voturi "pentru".
Punctul 5. de pe ordinea de zi- Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind
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domeniile serviciilor publice si locurile in care contravenientii persoane fizice vor presta activitati in
folosul comunitatii,

Presedintele sedintei prezinta proiectul, iar Comisia de specialitate a avizat favorabil proiectul.
DI consilier Kilyen Csaba a supus aprobarii Consiliului Local proiectul de hotarare, au votat

"pentru" toti consilierii locali prezenti, astfel Hotararea privind aprobarea Regulamentului privind
domeniile serviciilor publice si locurile in care contravenientii persoane fizice vor presta activitati in
folosul cornunitatii a fost adoptata cu 11 voturi "pentru".
Punctul 6. de pe ordinea de zi- Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 3
din 25.01.2021 privind aprobarea infiintarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al
Comunei Vargata. Presedintele de sedinta prezinta proiectul, iar Comisia de specialitate a avizat
favorabil proiectul.
Dl consilier Kilyen Csaba, presedinte de sedinta a supus aprobarii Consiliului Local proiectul de
hotarare, au votat "pentru" tori consilierii locali prezenti, astfel Hotararea privind modificarea si
completarea HCL nr. 3 din 25.01.2021 privind aprobarea infiintarii Serviciului Voluntar pentru
Situatii de Urgenta al Comunei Vargata a fost adoptata cu 11 voturi "pentru".
Punctul 7. de pe ordinea de zi-Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului
Local nr. 17 din 17 martie 2021 privind modificarea Art. 3 din Hotararea nr, 63/29.12.2020 privind
stabilirea taxei de paza, salubrizare si a tarifului pentru serviciul de canalizare menajera.
Presedintele de sedinta prezinta proiectul, iar Comisia de specialitate a avizat favorabil
proiectul, cu amendamentul ca punctul (3) al art. 1 sa fie scos, sa nu se acorde scutiri familiilor
numeroase.
DI consilier Ambrus lena: propun ca data viitoare sa fie separat hotarare de consiliu local
pentru fiecare taxa speciala, separat 0 hotarare pentru tariful pentru serviciul de canalizare menajera
si separat pentru taxa de paza si salubrizare.
Dl. Barabas Jozsef doresc sa se voteze data viitoare si cu privire la persoanele fizice, adica
posibilitatea de a monta contor de apa si sa plateasca in functie de cantitatea folosita si sa permita
angajatilor primariei sa verifice contoarele de apa.
DI consilier Kilyen Csaba a supus aprobarii Consiliului Local proiectul de hotarare cu
amendamentul propus, au votat "pentru" toti consilierii locali prezenti, astfel hotararea privind
completarea Hotararii Consiliului Local nr, 17 din 17 martie 2021 privind modificarea Art. 3 din
Hotararea nr. 63/29.12.2020 privind stabilirea taxei de paza, salubrizare si a tarifului pentru serviciul
de canalizare menajera a fost adoptata cu 11 voturi "pentru".
Punctul 8. de pe ordinea de zi- Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli
ocazionate de organizarea spectacolului de Ziua Internationala a Copilului de 1 iunie 2021 in comuna
Vargata, judo Mures
Presedintele de sedinta prezinta proiectul, iar Comisia de specialitate a avizat favorabil
proiectul.
Dl consilier Barabas Jozsef ne bucuram de aceasta initiativa, ar trebui sa fie facuta
publicitate cat mai mare, sa poata participa cat mai multa lume, nu doar copii din scoala. Sau este
doar pentru copii din scoala?
Dl primar Balogh Istvan: avand in vedere ca este pandemie, se organizeaza spectacol doar
pentru cei din scoala.
DI consilier Kilyen Csaba a supus aprobarii Consiliului Local proiectul de hotarare, au votat
"pentru" toti consilierii locali prezenti, astfel hotararea privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli
ocazionate de organizarea spectacolului de Ziua Internationala a Copilului de 1 iunie 2021 in comuna
Vargata, judo Mures a fost adoptata cu 11 voturi "pentru".
Punctul 9. de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al
bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Vargata si a situatiilor financiare pe trimestrul I, anul
2021
Presedintele de sedinta prezinta proiectul, iar Comisia de specialitate a avizat favorabil
proiectul.
DI consilier Kilyen Csaba a supus aprobarii Consiliului Local proiectul de hotarare, au votat
"pentru" toti consilierii locali prezenti, astfel hotararea privind privind aprobarea contului de
executie al bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Vargata si a situatiilor financiare pe
trimestrul I, anul 2021 a fost adoptata cu 11 voturi "pentru".
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Dl consilier Kilyen Csaba a declarat inchisa sedinta ordinara a Consiliului Local.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.
Presedinte de sedinta,
Kilyen Csaba

Secretar general delegat,
K6mives Tunde
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