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ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi la data de 09 martie 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. 40 din 05 martie 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 jr.Marinescu Ilona
secretarul comunei Vărgata.
Se face apelul nominal al consilierilor, rezultând că la lucrările şedinţei ordinare de
lucru sunt prezenţi domnii consilieri : Nagy Csaba, Balogh Blanka-Elizabeta, Laszlo Laszlo,
Ambrus Jeno, Mihaly Alexandru, Kilyen Csaba, Isztoika Mihaly, Molnar Endre și
viceprimarul comunei Varga Ervin. Lipsesc domnii consilieri locali Marton Zoltan și ,
Katona Csaba-Peter.
Doamna secretar jr.Marinescu Ilona arată că, domnul consilier Katona Csaba-Peter a
fost ales ca președinte de ședință pentru trei luni și această perioadă nu a expirat, dar dacă nu
s-a prezentat la ședința consiliului local trebuie desemnat un alt președinte de ședință. Arată
că președintele de ședință, este ales pe o perioadă de cel mult 3 luni, timp în care va conduce
şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta.
Domnul consilier Laszlo Laszlo propune ca președentele de ședință să fie domnul
consilier Isztoica Mihaly.
Domnul consilier Isztoica Mihaly nu este de acord pe motivul că domnia sa nu s-a
pregătit pentru îndeplinirea acestei funcții ( nu are ochelarii de vedere la domnia sa).
Domnul viceprimar Varga Ervin arată că domnul consilier Isztoica Mihaly nu a fost
președinte de ședință în ultima perioadă și trebuie să prezideze ședința consiliului local. Se
angajează că domnia sa va prezenta ordinea de zi conform convocatorului.
Președintele ședinței salută persoanele prezente la ședința ordinară 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 02 martie 2015.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei revolving pentru
proiectul 1 ,,Reabilitare Cămin cultural din satul Valea, comuna Vărgata, judeţul Mureş,, de
la data de 20.02.2015 pînă la 20.06. 2015
3. Diferite
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Preşedintele şedinţei, supune spre aprobare consiliului local ordinea de zi prezentată
pe baza convocatorului primarului.
Toţi consilierii locali prezenţi la ședința consiliului local sunt de acord cu ordinea de zi
prezentată de președintele ședinței.
Domnul viceprimar Varga Ervin arată că în data de 4 și 5 martie 2015 au fost niște
controale din partea Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Mureș și au lăsat în
sarcina primarului, să fie supus dezbaterii și aprobării consiliului local Vărgata ”Planul de
Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Vărgata, judeţul Mureș”.
Domnul viceprimar Varga Ervin propune ca pe ordinea de zi a ședinței consiliului
local să fie trecută dezbaterea și aprobarea ”Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la
nivelul comunei Vărgata, judeţul Mureș”.
Domnul consilier Ambrus Jeno propune ca proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea
Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Vărgata, judeţul Mureș,, să
nu fie trecut pe ordinea de zi a ședinței consiliului local din data de 09 martie 2015.
Domnul viceprimar Varga Ervin arată că acest Plan de Analiză şi Acoperire a
Riscurilor trebuie să fie aprobat cât mai urgent.
Președintele ședinței supune la vot întroducerea pe ordinea de zi a ședinței consiliului
local, dezbaterea și aprobarea ”Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei
Vărgata, judeţul Mureș”.
Toți consilieri locali sunt de acord.
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 02 martie 2015.
Președintele ședinței întreabă dacă sunt obiecții asupra procesului verbal ?
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că domnia sa este de acord cu conținutul
procesului verbal în sensul că este menționat așa cum a votat domnia sa. Solicită încontinuare
ca la ședințele consiliului local să fie înregistrat audio toate discuțiile.
Arată că domnul consilier Ambrus Jano si domnul consilier Nagy Csaba și probabil și
alți consilieri locali sunt de acord să fie stabilită o zi în care să fie prezentă și doamna secretar
în care să fie analizat regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local Vărgata.
Nu este de acord ca avizele comisiilor de specialitate să fie întocmite în modul în care au fost
întocmite până în prezent. Trebuie stabilite regulie de funcționare și stabilite toate așa cum
prevăd actele normative în vigoare. Dacă nu se respectă această propunere făcută de domnia
sa urmează să depună la consiliul local această propunere și în forma scrisă.
Doamna secretar jr. Marinescu Ilona arată că domnia sa este oricând dispusă să
analizeze propunerile pentru completarea și modificarea regulamentului de organizare și
funcționare a consiliului local Vărgata.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că domnia sa respectă regulile și întocmește
avizele favorabile asupra proiectelor de hotărâre așa cum prevăd actele normative în vigoare.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că în ședința din data de 02 martie 2015
domnul primar Balogh Istvan și-a exprimat părerea că nu-l interesează conținutul
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proiectului de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREŞ.
Doamna secretar jr. Marinescu Ilona arată că Regulamentul de organizare și
funcționare a consiliului local trebuie să fie respectat.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că la această asociație a aderat și comuna
Vărgata , asociație care funcționează conform unor acte normative în vigoare și cu ocazia
modificărilor actelor normative, juriștii propun modificarea statutului sau actului constitutiv
și ne cominică modul în care comuna trebuie să modifice aceste acte administrative. Dacă am
aderat la această asociație trebuie să ne supunem regulilor acesteia. Primarul comunei este
delegat să participe la ședințele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT
MUREŞ ca reprezentant al comunei Vărgata și semnează actele pe care această asociație le
emite.
Domnul consilier Mihaly Alexandru contestă procesul verbal pe motivul că
exemplarul procesului verbal al ședinței din data de 02 martie 2015 nu este înregistrat în
registrul de intrare ieșire al Primăriei comunei Vărgata, nu poartă semnăturile celor care
semnează procesul verbal și nu este aplicată ștampila consiliului local Vărgata. Domnia sa
întreabă pe domnul primar dacă Primăria comunei Vărgata a încheiat un contract de asistență
juridică cu cabinetul domnului avocat Santha Tiberiu?
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că, Primăria comunei Vărgata deține un
contract de asistență juridică . Contractul este încheiat pentru acordarea servicile juridice de
asistenţă şi reprezentare juridică pentru dosarele litigioase, în faţa instaţelor de drept comun.
Cu domnul avocat ne consultăm în multe probleme ce se ivesc în activitatea Primăriei
comunei Vărgata.
Doamna secretar jr. Marinescu Ilona arată că atât procesul verbal al ședinței consiliului
local din data de 02 martie 2015, cât și hotărârile adoptate în ședința consiliului local din
data de 02 martie 2015 au fost publicate pe pagina Web a Primăriei comunei Vărgata și au
fost afișate în panoul publicitar din incinta Primăriei comunei Vărgata.
Toate actele adoptate de consiliul local sunt aduse la cunoștință publică în termenul
prevăzut de lege.
Alte obiecții nu sunt .
Președintele ședinței supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare de lucru a
consiliului local din data de 02 martie 2015.
8 consilieri locali sunt de acord cu procesul verbal și votează ,, pentru,,. Domnul
consilier Mihaly Alexandru se abține.
Se trece la dezbaterea celui de-al doilea punct din ordinea de zi : Proiectul de hotărâre
privind aprobarea prelungirii perioadei revolving pentru proiectul 1 ,,Reabilitare Cămin
cultural din satul Valea, comuna Vărgata, judeţul Mureş,, de la data de 20.02.2015 pînă la
20.06. 2015.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
prelungirii perioadei revolving pentru proiectul 1 ,,Reabilitare Cămin cultural din satul Valea,
comuna Vărgata, judeţul Mureş,, de la data de 20.02.2015 pînă la 20.06. 2015 și arată că în
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ședința consiliului local din data de 02 martie 2015 nu a obținut votul necesar și s-a reluat
discutarea acestuia.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că trebuie să fie votat acest proiect de hotărâre
deoarece, comuna Vărgata trebuie să primească fondurile de la ADR Centru pentru acest
proiect.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii
perioadei revolving pentru proiectul 1 ,,Reabilitare Cămin cultural din satul Valea, comuna
Vărgata, judeţul Mureş,, de la data de 20.02.2015 pînă la 20.06. 2015
6 consilieri locali votează ,, pentru”. Domnii consilieri locali Mihaly Alexandru și
Nagy Csaba se abțin și domnul consilier local Ambrus Jeno votează împotriva.
Se trece la dezbaterea celui de-al treilea punct din ordinea de zi : Proiectul de
hotărâre privind aprobarea ”Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei
Vărgata, judeţul Mureș”.
Domnul viceprimar prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea ”Planului de
Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Vărgata, judeţul Mureș”.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că este necesar ca consiliul local să cunoască
conținutul acestui Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Vărgata,
judeţul Mureș.
Domnul consilier Molnar Endre propune să fie amânată adoptarea hotărârii la
următoarea ședință a consiliului local. Trebuie să fie studiat acest Plan de Analiză și
Acoperire a Riscurilor de către persoanele care cunosc problemele.
Se trece la dezbaterea celui de-al patrulea punct din ordinea de zi : Diferite
Doamna secretar jr. Marinescu Ilona prezintă cererea domnului Kisfaludi care solicită
scutirea de la taxa de salubritate pe motivul că este plecat din comună.
Domnul consilier Molnar Endre arată că trebuiesc analizată situața prezentată de
petiționar și să fie stabilită o regulă generală pentru persoanele care locuiesc pe teritoriul
comunei Vărgata și care pleacă pentru o perioadă să lucreze în străinătate.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că taxa specială pentru salubritate a fost
calculată pe baza numărul familiilor respectiv 130,00 lei pe familie / an pentru persoane
fizice și 65,00 lei pe familie incompletă / an pentru persoane fizice. Pentru societatea de
Salubritate trebuie achitată suma care figurează în contractul de prestări servicii. Dacă se
aplică scutire de la plată, trebuiesc luate măsuri pentru plata acestei diferențe ori din bugetul
local ori trebuie majorată taxa pentru persoanele stabile.
Doamna secretar jr. Marinescu Ilona arată că taxa specială de salubritate se încasează
într-un cont dinstinct deschis în afara bugetului local cont din care sunt suportate cheltuielile
pentru funcţionarea acestui serviciu.
Preşedinte de şedinţă.
Isztoica Mihaly

Contrasemnează.
Secretar
Marinescu Ilona

