ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi la data de 26 iunie 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. 84 din 19 iunie 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 prezentă doamna Ciobanu Liana-Emilia
reprezentanta SC Euphorbia SRL..
Se face apelul nominal al consilierilor, rezultând că la lucrările şedinţei ordinare de
lucru sunt prezenţi domnii consilieri locali: Nagy Csaba, Balogh Blanka-Elizabeta,
Laszlo Laszlo, Ambrus Jeno, Kilyen Csaba, Molnar Endre, Marton Zoltan, Katona
Csaba-Peter, Isztoika Mihaly și viceprimarul comunei Varga Ervin. Lipsește domnul
consilier local Mihaly Alexandru.
Președente de ședință este domnul consilier Laszlo Laszlo.
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 şedinţa ordinară
de lucru a consiliului local Vărgata din data de 04 mai 2015.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al
Comunei Vărgata la data de 31 martie 2015
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vărgata
pe anul 2015
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 3.000 lei pentru Asociația
Otisz Valea – Corul bărbătesc ”Nagy Ferenc” din satul Valea , în vederea suportării
cheltuielilor activității desfășurate în cursul anului 2015
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății sumei de 2.000 lei către organizatori ca și
contribuție la cheltuielile de participare a studenților și a profesorilor la manifestările ,,
Seminarii Șură,,
6. Proiect de hotărâre privind 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
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la programul propus de Fundația
Faer Reghin
8. Cererea nr. 1.856 din data de 28 mai 2015 a domnului Incze Norbert-Zsolt
9. Prezentarea cererilor domnului Pap Talan Zsolt și a domnului Szasz Csaba-Levente
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
Proiectului de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în
Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea preţurilor şi tarifelor
aferente Serviciului de apă şi de canalizare.
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 proiectului de
hotărâre propus de domnul primar.
Președintele ședinței, domnul consilier Laszlo Laszlo, propune discutarea cu
prioritate a celui de-al șaselea punct din ordinea de zi respectiv Proiectul de hotărâre
privind 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 , pe motivul că la
ședința consiliului local s-a prezentat și doamna Ciobanu Liana .
Toți consilierii locali sunt de acord cu această propunere făcută de președintele de
ședință.
Președintele ședinței trece la dezbaterea celui de-al șaselea punct din ordinea de zi
respectiv Proiectul de hotărâre privind 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
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă dorința societății Euphorbia SRL cu
privire la mansardarea încăperii care se află la adresa Vărgata nr. 2 în clădirea
Dispensarului Uman Vărgata în care funcționează în prezent farmacia.
Se trece la discuții
Domnul primar ec. Balogh Istvan roagă pe doamna Ciobanu Liana-Emilia să
prezinte documentația cu privire la mansardarea clădirii.
Doamna Ciobanu Liana-Emilia arată consilierilor că până în prezent farmacia a
funcționat ca punct de lucru în comuna Vărgata, dar pe viitor dorește să funcționeze ca
farmacie și prezintă în amănunt ce înseamnă această schimbare din punct de lucru în
famacie .
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că această schimbare poate să ducă la
majorarea chiriei lunare pe care o plătește societatea Euphorbia SRL, Primăriei comunei
Vărgata.
Totodată întreabă dacă legea permite ca într-o comună de 2000 de locuitor să
funcționeze 2 farmacii. A fost informat că se va deschide o farmacie în locuința veche a
Parohiei Reformate din Vărgata .
Doamna Ciobanu Liana –Emilia arată că legea reglementează anumite restricții în
mediul urban dar în mediul rural nu se face nici o referire la modul de funcționare a
farmaciilor.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că, consilierii locali trebuie să fie de acord
cu solicitarea societății Euphorbia SRL .Întreabă pe reprezentanta societății ce se va
întâmpla dacă pentru societatea Euphorbia SRL peste 2-3 ani nu rentează funcționarea
acestei farmacii și societatea dorește să rezilieze contractul de închiriere. Pentru
mansardarea clădirii se investesc bani pe cheltuiala societății.
Doamna Ciobanu Liana Emilia arată că domnia sa dorește să investească și își
asumă acest risc dar investiția o face pentru că dorește să funcționeze în termenul de 10
ani durata pentru care dorește prelungirea contractului de închiriere.

Domnul consilier Ambrus Jeno arată că pentru locuitorii comunei Vărgata este
foarte bine să funcționeze două farmacii și să fie concurență între ele privind prețul
medicamentelor .
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că trebuie luat în considerare interesul
locuitorilor comunei Vărgata, ceea ce înseamnă că este foarte bine dacă vor funcționa
două farmacii în comună.
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că pentru realizarea lucrărilor de
mansardare prezentate de doamna Ciobanu Liana este necesară obținerea autorizației de
construire. Documentația se predă la primarul comunei Vărgata și după obținerea
avizelor necesare se eliberează atât certificatul de urbanism cât și autorizația de
construire.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind 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
Cu zece voturi pentru hotărârea s-a adoptat.
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 04 mai 2015.
Președintele ședinței întreabă dacă sunt obiecții asupra procesului verbal din data
de 04 mai 2015?
Obiecții nu sunt .
Președintele ședinței supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare de lucru a
consiliului local din data de 04 mai 2015.
10 consilieri locali sunt de acord cu procesul verbal și votează ,, pentru,,.
Se trece la dezbaterea celui de-al doilea punct din ordinea de zi : Proiectul de
hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei Vărgata la
data de 31 martie 2015.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
contului de execuţie a bugetului local al comunei Vărgata la data de 31 martie 2015
Se trece la discuții
Domnii consilieri locali nu doresc să i-a cuvântul.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului
de execuţie a bugetului local al comunei Vărgata la data de 31 martie 2015
10 consilieri locali votează ,, pentru”.
Se trece la dezbaterea celui de-al treilea punct din ordinea de zi : Proiectul de
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vărgata pe anul 2015
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului local al comunei Vărgata pe anul 2015
Se trece la discuții
Domnul consilier Ambrus Jeno solicită lămuriri cu privire la suma de 18.000 lei care
s-a alocat pentru învățământ . La ce capitole de cheltuieli va fi inclusă ?
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă domnilor consilieri locali răspunsul
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de
hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului local al comunei Vărgata pe anul 2015
10 consilieri locali votează ,, pentru”.
Președintele ședinței trece la dezbaterea celei de-al patrulea punct din ordinea de
zi : Proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 3.000 lei pentru Asociația

Otisz Valea – Corul bărbătesc ”Nagy Ferenc” din Valea , în vederea suportării
cheltuielilor activității desfășurate în cursul anului 2015.
Președintele ședinței prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumei
de 3.000 lei pentru Asociația Otisz Valea – Corul bărbătesc ”Nagy Ferenc” din
satulValea , în vederea suportării cheltuielilor activității desfășurate în cursul anului
2015.
Se trece la discuții :
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că legea nr 273/2006 privind finanţele
publice locale reglementează regulile generale cu privire la angajarea cheltuielilor din
bugete locale. Cheltuielile se fac numai în limita creditelor bugetare aprobate.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că pentru virarea sumei de 3000 lei este
necesară adoptarea unei hotărâri al consiliului local.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării
sumei de 3.000 lei pentru Asociația Otisz Valea – Corul bărbătesc ”Nagy Ferenc” din
Valea , în vederea suportării cheltuielilor activității desfășurate în cursul anului 2015.
10 consilieri locali votează ,, pentru”.
Președintele ședinței trece la dezbaterea celei de-al cincilea punct din ordinea de
zi : Proiectul de hotărâre privind aprobarea plății sumei de 2.000 lei către organizatori
ca și contribuție la cheltuielile de participare a studenților și a profesorilor la
manifestările ,, Seminarii Șură,,
Președintele ședinței prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea plății sumei
de 2.000 lei către organizatori ca și contribuție la cheltuielile de participare a studenților
și a profesorilor la manifestările ,, Seminarii Șură,,
Se trece la discuții :
Domnul consilier Kilyen Csaba întreabă dacă acest eveniment va fi organizat la
pensiunea Tunder Ilona din satul Valea ?
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că acest eveniment va fi organizat la
pensiunea Tunder Ilona din satul Valea.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că această sumă a fost cuprinsă în bugetul
local al comunei Vărgata pentru anul 2015 și propune aprobarea acestuia.
Domnul consilier Ambrus Jeno întreabă dacă domnul profesor cu echipa cu care
lucrează dacă au fost invitați în comună de conducerea primăriei ?.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă domnilor consilieri locali cum a început
organizarea acestui eveniment.
Domnul consilier Ambrus Jeno întreabă modul în care va fi decontată suma care va
fi alocată pentru organizarea acestui eveniment.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că se prezintă facturile la contabilitatea
Primăriei Vărgata
Președintele ședinței supune la vot : Proiectul de hotărâre privind aprobarea plății
sumei de 2.000 lei către organizatori ca și contribuție la cheltuielile de participare a
studenților și a profesorilor la manifestările ,, Seminarii Șură,,
9 consilieri locali votează ,, pentru”. Domnul consilier Ambrus Jeno votează ,,
impotriva,,
Președintele ședinței trece la dezbaterea celei de-al șaptelea punct din ordinea de
zi : Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării la programul propus de Fundația
Faer Reghin
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
participării la programul propus de Fundația Faer Reghin. Arată că acest program a
funcționat pe vremea cât a fost director de școală domna Szekely Benczedi-Eva.

Se trece la discuții:
Doamna consilier local Balogh Blanka Elisabeta arată că sunt persoane didactice
cum sunt doamna Hajdu Sara si Acs Ilona și doamna Szabo Jacinta. Care este angajat
Scolii Generala din Vargata in functia de guard, persoane care vor asigura supravegherea
elevilor . A fost organizată întâlnirea cu părinții elevilor și sunt 20 de elevi care doresc
asigurarea acestui serviciu.
Domnul consilier Ambrus Jeno se interesează de la ce capitol de cheltuieli se
diminuează chltuielile pentru a aloca suma care este propusă.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că se va găsi o soluție .
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că Legea nr. 178 din 2000, legea
parteneriatului public-privat, cu modificările și completările ulterioare reglementează că
autoritatea publică locală – ca organ de decizie publică este responsabil pentru proiectele
de parteneriat public-privat de interes local. Ca și unitate de învățământ public trebuie să
funcționeze conform prevederilor legale.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea
participării la programul propus de Fundația Faer Reghin
10 consilieri locali votează ,, pentru”.
Președintele ședinței trece la dezbaterea celei de-al optelea punct din ordinea de
zi : Cererea nr. 1.856 din data de 28 mai 2015 a domnului Incze Norbert-Zsolt
Toți consilierii locali sunt de acord ca în perioada în care domnul Incze Norbert
cât este plecat din comună acesta să nu plătească pentru salubrizare și pentru paza
comunei.
Președintele ședinței trece la dezbaterea celei de-al nouălea punct din ordinea de
zi : Prezentarea cererilor domnului Pap Talan Zsolt și a domnului Szasz Csaba-Levente
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că acest eveniment deja a avut loc .
Președintele ședinței trece la dezbaterea celei de-al zecelea punct din ordinea de
zi : Proiectul de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în
Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea preţurilor şi tarifelor
aferente Serviciului de apă şi de canalizare.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind mandatul
dat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST
MUREŞ” ajustarea preţurilor şi tarifelor aferente Serviciului de apă şi de canalizare.
Se trece la discuții :
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind mandatul dat
reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST
MUREŞ” ajustarea preţurilor şi tarifelor aferente Serviciului de apă şi de canalizare.
10 consilieri locali votează ,, pentru”.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că sunt solicitări din partea domnilor
consilieri locali pentru stabilirea unor relații de înfrățire cu niște localități din Ungaria.
Domnul primar arată că avem relații stabilite , relații care trebuie întreținute și
pentru aceasta este necsar un sprijin din partea consilierilor.
Domnul consilier Molnar Endre dorește să fie stabilită o relație cu localitatea
Zalaegerszeg.
Preşedinte de şedinţă.
Laszlo Laszlo

Contrasemnează.
Secretar
Marinescu Ilona

