ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi la data de 23 septembrie 2015 în şedinţa ordinară de lucru a
consiliului local al comunei Vărgata, judeţul Mureş.
Şedinţa este convocată de primarul comunei, ec. Balogh Istvan, prin dispoziţia
primarului nr. 149 din 17 septembrie 2015.
Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-a arătat
data, ora, locul desfăşurării acesteia precum și proiectul ordinei de zi.
Procesul verbal al acestei şedinţe ordinare este întocmit de doamna Marinescu
Ilona, secretarul comunei Vărgata.
La ședința consiliului local este prezent domnul primar ec. Balogh Istvan.
Se face apelul nominal al consilierilor, rezultând că la lucrările şedinţei ordinare de
lucru sunt prezenţi domnii consilieri locali: Balogh Blanka-Elizabeta, Laszlo Laszlo,
Ambrus Jeno, Mihaly Alexandru, Nagy Csaba, Isztoika Mihaly, Katona Csaba-Peter și
viceprimarul comunei Varga Ervin. Lipsesc domnii consilieri locali Kilyen Csaba,
Molnar Endre și Marton Zoltan. La ședința ordinară de lucru sunt prezenți doamna
Meszaros Andrea reprezentant legal al SC Gyopar Pharm SRL împreună cu soțul
domniei sale.
Președente de ședință este domnul consilier Nagy Csaba.
Președintele ședinței salută persoanele prezente la ședința ordinară de lucru a
consiliului local Vărgata.
Președintele ședinței prezintă ordinea de zi a şedinţei consiliului local, conform
convocatorului ce a fost comunicat tuturor consilierilor. Ordinea de zi este următoarea:
1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în ședința ordinară de lucru a
consiliului local Vărgata din data de 28 august 2015
2. Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorității de a vota în
adunarea Generală a ADI ,,AQUA INVEST MUREȘ,, aprobarea modeleleor
Contractelor de furnizare/prestare serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru
persoane fizice și juridice, inclusiv anexele acestora, în aria de operare a S.C. ,,Compania
Aquaserv” SA
3. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei Vărgata, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.964/2002
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării prin prestări servicii de către un
specialist în măsurători topografice și cadastru agricol,a planurilor parcelare pe teritoriul
comunei Vărgata și stabilirea unei taxe speciale pentru aceste servicii
5. Proiect de hotărâre cu privire aprobarea majorării contribuției lunare de la 1.459 lei
la suma de 2.142,8 lei lunar pentru realizarea serviciilor în cadrul programului propus
de Fundația Faer Reghin
6. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spaţiilor existente în
clădirea Căminului Cultural Vărgata , Asociaţiei de dans Bekecs , urmând ca Asociația
să desfășoare activități culturale pe teritoriul comunei Vărgata
7. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din Clădirea
Primăriei comunei Vărgata situat la adresa comuna Vărgata nr. 34/A pentru sediul
Asociației de Dans Bekecs

8. Expunerea de motive cu privire la stabilirea modelului de Steag al comunei Vărgata
9. Cererea nr. 3220 din 17 09.2015 a domnului Bano Barna-Zsolt
Preşedintele şedinţei, supune spre aprobare consiliului local ordinea de zi
prezentată pe baza convocatorului primarului.
Domnul primar ec Balogh Istvan propune întroducerea pe ordinea de zi
a cererii doamnei Meszaros Andrea nr. 3.276 din 23 septembrie 2015 reprezentanta
firmei SC Gyopar Pharm SRL cu sediul în Sântana de Mureș, strada Suseni nr. 80,
județul Mureș.
Toţi consilierii locali prezenţi la ședința consiliului local sunt de acord cu ordinea
de zi prezentată de președintele ședinței și întroducerea pe ordinea de zi a cererii doamnei
Meszaros Andrea.
Ec. Balogh Istvan, primarul comunei Vărgata, propune discutarea cererii nr. 3.276
din 23 septembrie 2015 a SC Gyopar Pharm SRL reprezentată prin doamna Meszaros
Andrea.
Toți consilierii locali sunt de acord cu această propunere făcută de primarul
comunei Vărgata.
Se dă cuvântul doamnei Meszaros Andrea.
Doamna Meszaros Andrea face o prezentare scurtă despre firmă la care
activează domnia sa.
Arată că în luna iunie 2015 a aflat că SC Euphorbia SRL funcționează cu un punct
de lucru în localitatea Vărgata, și a deschis o farmacie comunitară în comuna Vărgata,
satul Vărgata nr. 2, județul Mureș. Art.14 din Legea nr. 266/2008 prevede că ,,Localul
farmaciei comunitare va avea o suprafaţă utilă de minimum 50 mp, excluzând din această
suprafaţă holurile şi grupurile sanitare”.
Totodată art.15 din lege prevede că ,, Farmacia comunitară funcţionează numai în
prezenţa a cel puţin un farmacist, care îşi exercită personal profesia, neputând fi înlocuit
de o persoană de o altă profesie,,.
Arată că farmacia comunitară SC Gyopar Pharm SRL s-a deschis din data de 03
august 2015 și prezintă toate greutățile prin care a trecut domnia sa până ce a reușit să
obțină autorizația de funcționare de la organele centrale pentru farmacia din localitatea
Vărgata.
Doamna Meszarois Andrea înmânează fiecărui consiliier local câte un exemplar
din adresa nr. 1164 din 31 iulie 2015 a Colegiului Farmaciștilor din județul Mureș
adresată societății Euphorbia SRL, prin care instituția atrage atenția firmei SC Euphorbia
SRL să închidă și să pornească procedura de radiere a ei de pe autorizația de funcționare
a Farmaciei Euphorbia. Arată că angajații firmei Euphorbia nu respectă prevederile
legale. Nu este un lucru normal că societatea nu eliberează bonuri fiscale la persoanele
care cumpără medicamente.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că problema prezentată de doamna Meszaros
Andrea nu este de competența consiliului local. Trebuia să fie invitată și reprezentanta
firmei Euphorbia SRL doamna Ciobanu Liana.
Doamna Meszaros arată că domnia sa nu dorește să fie prezentă și doamna
Ciobanu reprezentanta firmei SC Euphorbia SRL .
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că hotărârea nr. 25 din 26 iunie cu privire la
aprobarea mansardării clădirii situată la adresa Vărgata, satul Vărgata nr. 2, județul
Mureș și prelungirea contractului de închiriere nr. 2484 /29 noiembrie 2004 încheiat cu
S.C. Euphorbia SRL Tg-Mureș pentru o perioadă de 10 ani a fost revocată prin hotărârea
consiliului local nr. 34 din data de 28 august 2015.

Doamna secretar Marinescu Ilona arată că SC Euphorbia SRL a fost atenționată în
data de 11 august 2015 cu privire la conținutul adresei nr. 8.133/SIV din 30 iulie 2015 a
Instituției Prefectului Mureș. Am arătat că urmează reanalizarea hotărârii în ședința
ordinară de lucru a consiliului local care va avea loc în luna august 2015. În data de 04
septembrie 2015 a fost adus la cunoștința firmei SC Eupohorbia SRL Tg Mureș că
hotărârea nr. 25/2015 a fost revocată și actul aditional nr. 8 încheiat la data de 30 06.
2015 se reziliează și rămâne valabil contractual de închiriere nr. 2.484/29.11.2004 cu
modificările ulterioare .
Domnul consilier Isztoica Mihaly întreabă pe doamna Meszaros că de fapt ce
așteaptă de la consilierii locali?
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că părerea domniei sale este că cineva a
urmărit și a avut o influență pentru a fi notificatcată hotărârea consiliului local.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că SC Euphorbia SRL când a depus
cerere pentru amenajarea punctului de lucru a farmaciei în anul 2004 , firma trebuia să
obțină acte oficiale de la Primăria comunei Vărgata.
Doamna Meszaros susține că domnul ministrul al Sănătății , personal s-a deplasat
la Vărgata pentru eliberarea autorizației de funcționare.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că miniștri au în subordine personal și
trimit angajații pentru a executa verificări la fața locului. Domnul consilier arată că nr.
locuitorilor comunei Vărgata este mic pentru funcționarea a 2 farmacii. De multe ori
consiliul local adoptă hotărâri ilegale deoarece nu respectă procedurile prevăzute de lege.
Concurența trebuie să funcționeze așa că pentru locuitorii comunei Vărgata este benefic
să funcționeze 2 farmacii . Atrage atenția doamnei Meszaros că domnia sa trebuie să
depună o sesizare la Protecția Consumatorilor Mureș, la Colegiul Farmaciștilor din
Mureș , instituțiile care au atribuția de a verifica și a constata ilegalitățile pe care le fac
angajații farmaciei Euphorbia SRL. Nu este de competența consiliului local.
Doamna Meszaros arată că domnia sa a vrut numai să atragă atenția consilierilor
locali din Vărgata despre cele întâmplate, deoarece dânșii nu au de unde să știe de toate
neregulule prezentate de domnia sa.
Domnul consilier Ambrus Jeno propune că la următoarea ședință să fie invitată și
reprezentanta SC Euphorbia SRL Mureș .
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că Societatea Euphorbia a închiriat o
încăpere din clădirea publică a Primăriei comunei Vărgata pentru care plătește lunar o
sumă de bani, chirie care trebuie să fie modificată în fiecare an și eventual stabilită o
sumă mai mare.
Domnul consilier Isztoica Mihaly arată că SC Euphorbia a închiriat spațiul public
în care funcționează farmacia, de la Primăria comunei Vărgata pentru care achită lunar o
sumă de bani care intră în bugetul local al comunei Vărgata .
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că în hotărârea nr. 25 din 26.06. 2015 a
rugat să fie menționat că se va modifica prețul chiriei în fiecare ani.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că domnia sa dorește să funcționeze
legal amândouă farmacii astfel să poată fi o concurență între cele două farmacii. A înțeles
că doamna Meszaros dorește ca locuitorii comunei să meargă și la farmacia deschisă de
domnia sa. Doamna Meszaros a arătat că la farmacia Euphorbia este angajată o persoană
care nu are studiile necesare, dar nu este de competența consilierilor locali să ia măsurile
ce se impun.
Doamna Meszaros arată că SC Euphorbia SRL a funcționat pe teritoriul comunei
Vărgata timp de 10 ani, perioada în care și-a permis multe lucruri și a făcut ce a vrut. În

urma sesizării verbale făcute la Colegiul Farmaciștilor Mureș a fost sfătuită
să depună o sesizare la Primăria comunei Vărgata.
Domnul consilier Ambrus Jeno susține că la următoarea ședință să fie invitat și
reprezentantul SC Euphorbia SRL.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că nu trebuie invitat nimeni pentru
clarificarea acestei situații. Consiliul local a revocat hotărârea nr. 25 din 26.06.2015 și
dacă reprezentantul SC Euphorbia dorește să depună sesizare să depună și domnia sa.
Domnul consilier Varga Ervin arată că locuitorii comunei Vărgata vor afla că
prețurile la farmacia doamnei Meszaros sunt mai mici și oamenii vor veni să facă
cumpărături de la această farmacie.
Doamna Meszaros roagă pe domnii consilieri locali să adopte o hotărâre prin care
să înștiințeze Colegiul Farmaciștilor Mureș, Casa de Asigurări de Sănătate Mureș și
Ministerul Sănătății și Familie despre situația existentă.
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că nu se poate adopta o hotărâre de
consiliu local pe baza sesizării depusă de doamna Meszaros și a discuțiilor purtate în
ședința consiliului local. Nu este de competența consiliului local sau al primarului să
constate dacă farmacia Euphorbia funcționează pe baza unor aprobări legale sau ilegale.
Această sesizare trebuie să o facă persoanele interesate la organele centrale care
consideră necesar să constate ilegalitățile. Organele locale au competență de a verifica
dacă SC Euphorbia SRL are autorizație de funcționare eliberată pe baza hotărârii
consiliului local nr. 22 din 31 iulie 2013, privind aprobarea Regulamentului
pentru condiţiile de autorizare şi funcţionare a unităţilor comerciale şi de prestări servicii
şi a diverselor activităţi desfăşurate pe domeniul public al comunei Vărgata.
Doamna Meszaros arată că autorizația de funcționare a SC Euphorbia SRL a fost
obținută pe baza hotărârii consiliului local nr. 25 din 26 iunie 2015 dar hotărârea a fost
revocată și trebuie comunicată la instuțiile prezentate în cererea domniei sale, pentru ca
instuțiile să poate lua măsuri de închidere a farmaciei Euphorbia. Menționează că domnia
sa a fost sfătuită de la Colegiul Farmaciștilor Mureș, să solicită consiliului local
Vărgata, să anunțe organele menționate în cererea depusă, despre conținutul hotărârii.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că în Tg Mureș sunt farmacii care nu au o
suprafața de 50 mp precum și farmacii care au încăperi la etaj.
Președintele ședinței supune la vot.
Toți consilierii locali sunt de acord ca să fie comunicat la instuțiile solicitate în
cererea doamnei Meszaros, faptul că prin hotărârea nr. 34 din 28 august 2015 a fost
revocată hotărârea nr. 25 din 26 iunie 2015 , hotărâre prin care a fost aprobată
mansardarea clădirii farmaciei.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că trebuie să fie comunicate numai
datele cu privire la suprafața farmaciei. Restul informațiilor prezentate de doamna
Meszaros au fost luate la cunoștință și doamna Meszaros urmează să sesizeze organele
competente.
Domnul consilier Ambrus Jeno dorește să fie prezentate consilierilor informațiile
cu privire la modul cum au fost cheltuite sumele care au fost aprobate în ședința din 28
august 2015. Cum a fost cu tabăra teatrală?. Domnia sa are cunoștință că elevii au fost în
tabără înainte de 28 august 2015.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că doamna contabila l-a rugat pe domnul
primar să fie adoptată o hotărâre de consiliu local pentru suma care a fost virată pentru
tabăra teatrală.

Președintele ședinței trece la discutarea primului punct din ordinea de zi:
Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în ședința ordinară de lucru a
consiliului local Vărgata din data de 28 august 2015.
Președintele ședinței întreabă dacă sunt obiecții asupra procesului verbal din data
de 28 august 2015 ?
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că la punctul 10 la discuții domnia sa a făcut
observația și nu Marton Zoltan cu privire la stabilirea taxelor speciale pentru planurile
parcelare ,,Trebuie găsită o altă variantă iar locuitorii comunei să nu fie debitați cu aceste
sume și să fie obligați să le achite iar dacă nu le achită primăria să nu elibereze diferite
acte de care au nevoie,,.
Alte obiecții nu sunt .
Președintele ședinței supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare de lucru a
consiliului local din data de 28 august 2015.
7 consilieri locali sunt de acord cu procesul verbal și votează ,, pentru,,. Domnul
consilier Mihaly Alexandru nu participă la vot pe motivul că nu a fost prezent la ședința
consiliului local din data de 28 august 2015.
Se trece la dezbaterea celui de-al doilea punct din ordinea de zi : Proiectul de
hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorității de a vota în adunarea
Generală a ADI ,,AQUA INVEST MUREȘ,, aprobarea modeleleor Contractelor de
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoane
fizice și juridice, inclusiv anexele acestora, în aria de operare a S.C. ,,Compania
Aquaserv” SA.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind mandatul
dat reprezentantului autorității de a vota în adunarea Generală a ADI ,,AQUA INVEST
MUREȘ,, aprobarea modeleleor
Contractelor de furnizare/prestare serviciului de
alimentare cu apă și de canalizare pentru persoane fizice și juridice, inclusiv anexele
acestora, în aria de operare a S.C. ,,Compania Aquaserv” SA.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Ambrus Jeno solicită lămuriri cu privire la ADI, dacă este o
asociație sau o societate pe acțiuni.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că ADI este o asociație de dezvoltare
intercomunitară.
Președintele ședinței supune la vot proiectul de hotărâre privind mandatul dat
reprezentantului autorității de a vota în adunarea Generală a ADI ,,AQUA INVEST
MUREȘ,, aprobarea modeleleor
Contractelor de furnizare/prestare serviciului de
alimentare cu apă și de canalizare pentru persoane fizice și juridice, inclusiv anexele
acestora, în aria de operare a S.C. ,,Compania Aquaserv” SA.
7 consilier locali votează pentru și domnul Mihaly Alexandru se abține.
Se trece la dezbaterea celui de-al treilea punct din ordinea de zi : Proiectul de
hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
comunei Vărgata, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.964/2002.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind
modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vărgata,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.964/2002.
Se trece la discuții
Domnul consilier Mihaly Alexandru roagă pe domnul primar să dea niște lămuriri
cu privire la scoaterea din inventarul public al comunei unele străzi și întroducerea altora.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că în proiectul de finanțare pentru
modernizarea străzilor comunei au fost folosite denumirile prezentate și este necesar să

corespundă denumirile, motiv pentru care se face modificarea inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public al comunei Vărgata, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.964/2002.
Domnul consilier Mihaly Alexandru se interesează de situația juridică a caselor
mortuale din satul Vărgata și Valea . Arată că în satul Vărgata au fost desemnate
persoane care au strâns bani de la fiecare locuitor al satului Vărgata pentru construirea
casei mortuale. Deci clădirea a fost construită din munca voluntară a locuitorilor satului
și din contribuția locuitorilor. Întreabă cine a desemnat pe aceste persoane care au strâns
bani și cine a condus această lucrare?
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vărgata, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.964/2002.
7 consilieri locali votează ,, pentru”. Se abține domnul consilier Mihaly Alexandru.
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că, conform prevederilor Legii nr. 215
privind administrația publică locală cu modificările ulterioare se prevede ca ,,hotărârile
privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor
locali în funcţie,,. Pe motivul că nu întrunește cvorumul hotărârea nu se adoptă.
Președintele ședinței trece la dezbaterea celei de-al patrulea punct din ordinea de
zi : Proiectul de hotărâre privind aprobarea executării prin prestări servicii de către un
specialist în măsurători topografice și cadastru agricol,a planurilor parcelare pe teritoriul
comunei Vărgata și stabilirea unei taxe speciale pentru aceste servicii
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezină Proiectul de hotărâre privind aprobarea
executării prin prestări servicii de către un specialist în măsurători topografice și cadastru
agricol,a planurilor parcelare pe teritoriul comunei Vărgata și stabilirea unei taxe
speciale pentru aceste servicii
Se trece la discuții:
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că locuitorii satului Mitrești nu sunt de acord
cu stabilirea acestor taxe speciale și solicită domnului primar să facă adunări publice în
fiecare localitate înainte de adoptarea acestui hotărâri.
Domnul consilier Katona Csaba-Peter arată că locuitorii satului Mitrești au atras
atenția consilierilor să nu voteze adoptarea acestei hotărâri.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că o să fie contribuabil care nu vor fi de
acord să achite taxa specială stabilită și pe acest motiv o să fie multe probleme.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea
executării prin prestări servicii de către un specialist în măsurători topografice și cadastru
agricol, a planurilor parcelare pe teritoriul comunei Vărgata și stabilirea unei taxe
speciale pentru aceste servicii.
5 voturi pentru. Împotriva votează domnii consilieri locali: Katona Csaba-Peter,
Ambrus Jeno și Mihaly Alexandru.
Președintele ședinței trece la dezbaterea celui de-al cincilea punct din ordinea de
zi : Proiectul de hotărâre cu privire aprobarea majorării contribuției lunare de la 1.459
lei la suma de 2.142,8 lei lunar pentru realizarea serviciilor în cadrul programului
propus de Fundația Faer Reghin.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezină Proiectul de hotărâre cu privire
aprobarea majorării contribuției lunare de la 1.459 lei la suma de 2.142,8 lei lunar
pentru realizarea serviciilor în cadrul programului propus de Fundația Faer Reghin.
Se trece la discuții:

Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire aprobarea
majorării contribuției lunare de la 1.459 lei la suma de 2.142,8 lei lunar pentru
realizarea serviciilor în cadrul programului propus de Fundația Faer Reghin
6 voturi pentru. Se abține domnul consilier Ambrus Jeno împotriva este domnul
consilier Mihaly Alexandru.
Președintele ședinței trece la dezbaterea celei de-al șaselea punct din ordinea de
zi : Proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spaţiilor existente în
clădirea Căminului Cultural Vărgata , Asociaţiei de dans Bekecs , urmând ca Asociația
să desfășoare activități culturale pe teritoriul comunei Vărgata
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezină Proiectul de hotărâre privind darea în
folosință gratuită a spaţiilor existente în clădirea Căminului Cultural Vărgata ,
Asociaţiei de dans Bekecs , urmând ca Asociația să desfășoare activități culturale pe
teritoriul comunei Vărgata
Se trece las discuții
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă pe domnul primar, dacă se poate
studia actul constitutiv al acestei asociație și dacă dintre membrii fondatori al asociației
este vreo persoană care are domiciliul stabil în comuna Vărgata.
Doamna Balogh Blanka-Elizabeta arată că domnia sa nu este de acord cu această
propunere pe motivul că denumirea asociației este Bekecs. Dacă vor să obțină facilități
în comuna Vărgata, atunci trebuie să fie denumirea de ”Vărgata”.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că pentru persoanele care sunt din comună
instructorul trebuie să stabilească un tarif lunar mai mic.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind darea în folosință
gratuită a spaţiilor existente în clădirea Căminului Cultural Vărgata , Asociaţiei de
dans Bekecs , urmând ca Asociația să desfășoare activități culturale pe teritoriul
comunei Vărgata.
5 voturi pentru. Doamna consilieră Balogh Blanka-Elizabeta se abține și domnii
consilieri locali Mihaly Sandor și Ambrus Jeno votează împotriva.
Președintele ședinței trece la dezbaterea celei de-al șaptelea punct din ordinea de
zi :Proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din Clădirea
Primăriei comunei Vărgata situat la adresa comuna Vărgata nr. 34/A pentru sediul
Asociației de Dans Bekecs.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind darea în
folosință gratuită a unui spațiu din Clădirea Primăriei comunei Vărgata situat la adresa
comuna Vărgata nr. 34/A pentru sediul Asociației de Dans Bekecs.
Se trece la discuții:
Domnul consilier local Ambrus Jeno arată că încăperea trebuie predată la persoana
care solicită încăperea.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că nu înțelege de ce vrea ca sediul firmei să
fie la Vărgata când asociația nu are nici o legătură cu comuna noastră.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că fiecare asociație care se inființează
are un anumit scop. Această asociație a fost sprijinită din bugetul local al comunei
Vărgata cu niște fonduri.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că nu trebuie predată încăperea și explică
consilierilor că această asociație a avut sediul în localitatea Miercurea Nirajului dar în
momentul ce a depus un proiect în cadrul programului Leader trebuia să schimbe sediul
asociației.

Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind darea în folosință
gratuită a unui spațiu din Clădirea Primăriei comunei Vărgata situat la adresa comuna
Vărgata nr. 34/A pentru sediul Asociației de Dans Bekecs.
6 voturi pentru. Domnii consilieri locali Mihaly Sandor și Ambrus Jeno votează
împotriva.
Președintele ședinței trece la dezbaterea celei de-al optelea punct din ordinea de
zi :Expunerea de motive cu privire la stabilirea modelului de Steag al comunei Vărgata.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Expunerea de motive cu privire la
stabilirea modelului de Steag al comunei Vărgata.
Se trece las discuții :
Domnul consilier Katona Peter-Csaba arată că nu este necesară confecționarea
steagului comunei Vărgata.
Domnul consilier Ambrus Jeno susține părerea domnului Katona Csaba-Peter
deoarece nu sunt fonduri și pentru confecționarea steagului comunei Vărgata.
Președintele ședinței trece la dezbaterea celei de-al nouălea punct din ordinea de
zi :Cererea nr. 3220 din 17 09.2015 a domnului Beno Barna-Zsolt.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată consilierilor că este o persoană din
localitatea Eremitu care dorește să cumpere clădirea situată la adresa Vărgata nr. 32 fosta
sediu Primărie.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că în cazul vânzării clădirii trebuie
stabilit un preț real de pronire la licitație.
Domnul consilier Ambrus Jeno întreabă unde vom folosi suma care se încasează
din vânzarea clădirii.
Domnul consilier Katona Csaba Peterr arată că în centrul comunei valoarea
clădirii trebuie să fie mai mare decât suma oferită de domnul Lako Gyorgy din satul
Eremitu.
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă pe domnul primar dacă sunt
probleme financiare și dacă trebuie stabilite taxe speciale , dacă trebuie vândute imobile ?
Se interesează de situația împrumuturilor care au fost luate de comuna Vărgata.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că o parte din împrumut a fost restituită și
urmează ca până la sfârșitul anului să se restituie suma datorată.
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