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ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
PR O C E S V E R B AL
Încheiat astăzi la data de 26 februarie 2014 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. 18 din 21 februarie 2014.
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 jurist Marinescu
Ilona secretarul Primăriei comunei Vărgata.
Se face apelul nominal al consilierilor, rezultând că la lucrările şedinţei ordinare de
lucru sunt prezenţi domnii consilieri : Katona Csaba-Peter, Marton Zoltan, Laszlo Laszlo,
Mihaly Alexandru, Molnar Endre, Kilyen Csaba, Balogh Blanka-Elizabeta, Ambrus Jeno și
viceprimarul comunei Varga Ervin. Lipsesc domnii consilieri locali Nagy Csaba și Isztojka
Mihaly. La ședința consiliului local sunt prezenți: domnul primar ec. Balogh Istvan, doamna
consilieră cu atribuții de contabilitate din cadrul aparatul de specialitate a primarului doamna
Dobandi Ida și cetățeanul comunei Vărgata domnul Kovacs Karoly.
Preşedinte al şedinţei este domnul consilier Marton Zoltan.
Preșesintele ședinței salută pe cei prezenţi și declară deschise lucrările ședinței.
Domnia sa prezintă ordinea de zi a şedinţei consiliului local, conform convocatorului
ce a fost comunicat tuturor consilierilor cu toate actele care se pun în discu ția consiliului
local în ședința ordinară de lucru.
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 27 ianuarie 2014,
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reanalizării bugetului local al comunei Vărgata pe
anul 2014
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de execuție al bugetului local al
comunei Vărgata la data de 31 decembrie 2013.
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale pentru asigurarea paza Comunei
Vărgata prestată de către S.C. Gondor Security SRL
5. Proiect de hotarare privind aprobarea participării comunei Vargata la programul „ Poliţie –
autorităţi locale servicii publice în parteneriat” şi a semnării unei Convenţii de cooperare cu IPJ Mureş
6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii contractului pentru acordare de
servicii social-medicale
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local,
ale familiilor beneficiare de ajutor social
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării sumei de 638.000 lei pentru executarea
lucrărilor de investiții „Extinderea şi reabilitarea şcolilor generale din localităţile Vărgata, Vadu, Mitreşti şi
Grîuşorul, Comuna Vărgata, judeţul Mureș
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al
furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a comunei Vărgata
10. Cererea nr. 331 din 31 ianuarie 2014 a S.C. Continental Energy SRL
11. Cererea nr.629 din 20 februarie 2014 a domnului Menyhart Attila din satul Valea nr. 78
comuna Vărgata, județul Mureș
12. Cererea nr.125 din 14 ianuarie 2014 a Asociației Agricultorilor din România
13. Adresa nr. 615 din 19 februarie 2014 privind informarea consiliului local Vărgata cu
privire la taxele stabilite în adunarea generală a Asociației Microregiunea Valea Nirajului – Nyaradmente
Mures
14.Cererea nr. 652 din 20 decembrie 2014 a reprezentantei SC Euphorbia SRL Tg Mures doamna
Ciobanu Liana-Emilia
15..Diferite

Preşedintele şedinţei, domnul consilier Marton Zoltan , 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 consilier Mihaly Alexandru întreabă de ce este trecută pe ordinea de zi
dezbaterea problemei cu privire la colaborarea cu Poliția locală Vărgata problema care a fost
discutată în ședința de lucru din data de 27 ianuarie 2014.
Doamna secretar jr. Marinescu Ilona arată că în cadrul ședinței din data de 27 ianuarie 2014
consiliul local a adoptat o hotărâre prin care s-a aprobat alocarea unei cantități de 20 litri de
benzină lunar pentru îmbunătățirea sistemului de intervenție la evenimente de maximă
urgență. Totodată consiliul local susține implementarea programului inițiat de IPJ Mureș și
sprijină activitatea Secției 5 Poliție Rurală Miercurea Nirajului. Nu este de acord cu
sprijinul financiar prevăzut la Cap.VI ,, Responasabilități în cadrul Programului,, pct. 1. ,,
Autoritatea locală se angajează la:,, ultim alineat. În ședința de astăzi urmează să fie aprobată
participarea comunei Vărgata la programul „ Poliţia – autorităţi locale servicii publice în
parteneriat” şi a semnării unei Convenţii de cooperare cu IPJ Mureş, pe termen de un an
respectiv anul 2014.
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 26 februarie 2014.
Președintele ședinței întreabă dacă sunt obiecții asupra procesului verbal ?
Nu sunt obiecții asupra procesului verbal din data de 09 ianuarie 2014.
Președintele ședinței supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare de lucru a
consiliului local din data de 27 februarie 2014.
Nouă consilieri locali sunt de acord cu procesul verbal și votează ,, pentru,,.
Se trece la dezbaterea celui de-al doilea punct din ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind aprobarea reanalizării bugetului local al comunei Vărgata pe anul 2014
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Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă necesitatea reanalizării bugetului local al
comunei Vărgata pe anul 2014 aprobat în ședința consiliului local din data de 27 ianuarie
2014.
Se trece la discuții:
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă consilierilor că în anul 2013 a fost depusă o
cerere de finanţare la Comisia Europeană pentru finanţarea unor programe care vizează
formarea unei viziuni europene a cetăţenilor comunei, respectiv însuşirea unor bune-practici
prin contact direct cu cetăţenii din alte state europene. Proiectul „Valorile comune în ochii
cetăţenilor din comuna Vărgata” a fost selectat pentru finanţare cu suma de 11.000 euro în
cadrul programului de înfrăţiri Citizens Meetings, Măsura 1.1. Town Twinning.
După manifestările ce au avut loc în cadrul proiectului în luna octombrie 2013, a fost
contabilizată suma de 39.500 lei pentru manifestările culturale şi civice, transportul
participanţilor şi cheltuieli de protocol, 8786. lei pentru formaţia de pompieri din Vărgata
pentru acoperirea cheltuielilor ivite. Aceste cheltuieli sunt acoperite din suma primită de la
Comisia Europeană, 48.286 lei, ajunşi în contul Consiliului Local Vărgata, sumă care
urmează să fie introdusă în bugetul comunei Vărgata. Prezintă necesitatea realizării
monografiei comunei Vărgata, totodată necesitatea asigurării sprijinului pentru parohia
unitariană din satul Vadu precum și finalizarea lucrărilor de construire a garajului pentru
autospecialul PSI.
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă dacă toate cheltuielile care au fost sau
urmează să fie efectuate se pot realiza legal iar demersurile ce urmează să fie făcute dacă nu
cumva înseamnă deturnare de fonduri.
Domnul consilier Katona Csaba-Peter arată că, la casa mortuală din satul Mitrești nu
există toaletă și aceasta crează probleme. Sunt foarte multe reclamații din partea locuitorilor
satului Mitrești și solicită primarului să rezolve această problemă cât mai urgent.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că peste o lună de zile încep lucrările de
modernizare a școlilor din satele Mitrești, Vărgata , Vadu și Grîușorul și prin demolarea
acoperișurilor urmează să fie obținute niște materiale refolosibile . Din aceste materiale
obținute din demolarea acoperișurilor se pot folosi o parte pentru executarea unei toalete la
Casa mortuală din satul Mitrești.
Domnul consilier Molnar Endre arată că, consiliul local este pus în fața unor fapte deja
realizate și solicită domnului primar ca pe viitor să poarte o discu ție înainte de a lua ni ște
decizii.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că din partea domniei sale a fost o propunere și
consiliul local urmnează să hotărească dacă este de acord sau dacă nu să prezinte alte
propuneri.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că din demolarea acoperișurilor urmează să
obțină materiale de construcții și aceste materiale se pot refolosi sau se pot valorifica.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că în buget trebuie să fie cuprinsă o sumă și
pentru activități sportive.
Doamna consileră Balogh Blanka –Elisabeta întreabă pe domnul primar cât timp
durează reparațiile care se vor executa și cum se va rezolva problema învățământului/
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Domnul consilier Kilyen Csaba prezintă modul în care realizează adormirea câinilor
vagabonzi.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă niște exemple din județul Mure ș de felul în
care se încearcă să se rezolve problema cîinilor vagabonzi.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că sunt acte normative care reglementează
modul de rezolvare a problemelor create de cîinii vagabonzi.
Cu un număr de 7 voturi ,,pentru,, se aprobă proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea reanalizării bugetului local al comunei Vărgata pe anul 2014. Se abțin domnii
consilieri Mihaly Alexandru și Ambrus Jeno.
Preşedintele şedinţei trece la dezbaterea celui de al treilea punct din ordinea de zi:
proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei
Vărgata la data de 31 decembrie 2013.

Doamna Dobandi Ida prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea contului de
execuție a bugetului local al comunei Vărgata la data de 31 decembrie 2013.

Se trece la discuții:
Domnul consilier Mihaly Alexandru roagă pe doamna contabila să prezinte suma
prevăzută pentru cheltuieli materiale cu bunuri și servicii la învățământ și la primărie.
Totodată se interesează de cheltuielilile efectuate la capitolul personal la învă țământ și la
primărie.
Domna Dobandi Ida prezintă sumele care au fost cheltuiete la fiecare capitol.
Domnul consilier Ambrus Jeno roagă pe doamna contabila să facă câte o copie xerox
de pe anexele prezentate. Întreabă ce sumă a fost încasată din venituri proprii.
Domnul consilier Marton Zoltan întreabă în ce procent au fost încasate impozitele și
taxele locale pe anul 2013.
Domnul consilier Ambrus Jeno întreabă dacă au fost făcute demersurile pentru
încasarea impozitele și taxele restante.
Doamna Dobandi Ida răspunde la întrebările care au fost adresate de domnii consilieri
locali.
Domnul consilier Mihaly Alexandru roagă pe doamna contabila să fie făcută o copie
xerox din contractul colectiv de muncă care este în vigoare în momentul de față.
Președintele ședinței supune spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea
contului de execuție a bugetului local al comunei Vărgata la data de 31 decembrie 2013.

6 consilieri locali votează ,, pentru,,. Se abțin domnii consilieri : Mihaly Alexandru,
Molnar Endre, Ambrus Jeno.
Se trece la dezbaterea celui de al patrulea punct din ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind stabilirea taxei speciale pentru asigurarea paza Comunei Vărgata prestată de către S.C. Gondor
Security SRL.
Doamna secretar prezintă cererea societății S.C. Gondor Securityy SRL pe baza căruia a fost
întocmit Proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei speciale pentru asigurarea pazei Comunei Vărgata
prestată de către S.C. Gondor Security SRL.

Se trece la discuții :
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că după părerea domniei sale societatea nu
îndeplinește servicile de pază în așa mod cum a promis.
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Domnul primar arată că după părerea domniei sale Societatea Gondor Security SRL
îndeplinește sarcinile și suma pe care o plătește comuna este mult mai mică decât suma pe
care o plătesc alte primării.
Domnul consilier Molnar Endre arată că reprezentantul societății înainte de a încheia
contractual a promis niște servicii pe care nu le- a îndeplinit.
Domnul consilier Katona Peter-Csaba propune ca contractul de prestări servicii să fie
încheiat pentru un an cu condiția că societatea să nu depună o cerere în luna iulie prin care să
solicite majorarea taxei stabilite. În fața cetățenilor consilierii locali trebuie să dea explicații.
Președintele ședinței supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei
speciale pentru asigurarea paza Comunei Vărgata prestată de către S.C. Gondor Security SRL.

6 consilieri locali votează ,, pentru,,. Votează împotriva domnii consilieri : Mihaly
Alexandru și Ambrus Jeno. Se abține domnul consilier Molnar Endre.
Se trece la dezbaterea celui de al cincilea punct din ordinea de zi: Proiect de hotarare
privind aprobarea participării comunei Vargata la programul „ Poliţie – autorităţi locale servicii publice în
parteneriat” şi a semnării unei Convenţii de cooperare cu IPJ Mureş.
Președintele ședinței prezintă Proiectul de hotarare privind aprobarea participării comunei Vargata la
programul „ Poliţie – autorităţi locale servicii publice în parteneriat” şi a semnării unei Convenţii de
cooperare cu IPJ Mureş.

Se trece la discuții :
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că trebuie să fie acordat orice sprijin pe care îl
solicită Poliția locală.
Domnul consilier Marton Zoltan arată că Poliția locală este o institu ție publică care
trebuie să aibă bugetul de cheltuieli asigurat din bugetul statului.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că , comuna Vărgata realizează foarte multe
lucrări de investiții pe teritoriul comunei Vărgata cu cheltuieli mari și trebuie să luăm o
decizie în sensul de a asigura zugrăvirea clădirii poliției Vărgata. Sunt doi angaja ți unu la
școala Vărgata unul la Primăria Vărgata care sunt meseriași și care pot să facă niște lucrări de
calitate. Persoanele cu ajutor social lucrează la curățirea clădirii administrative.
Domnul viceprimar arată că doamna Denes Sara Maria care este angajata Primăriei
Vărgata în funcția de guard în ultima perioadă a avut alte atribu ții de serviciu, a lucrat la
pregătirea întocmirii planurilor parcelare și nu a avut suficient timp de a face față ca guard.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că nu sunt fonduri în bugetul local al comunei
Vărgata și Poliția locală este mulțumită cu cei 20 de litri de combustibil care vor fi acorda ți
lunar .
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că trebuie să votăm proiectul de hotpărâre
prezentat.
Domnul consilier Mihaly Alexandru consideră că trebuie acordat sprijin în activitatea
poliției locale.
Președintele ședinței supune la vot.
Toți consilierii locali prezenți la ședință sunt de acord cu proiectul de hotărâre privind
aprobarea participării comunei Vargata la programul „ Poliţie – autorităţi locale servicii publice în
parteneriat” şi a semnării unei Convenţii de cooperare cu IPJ Mureş.
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Se trece la dezbaterea celui de al șaselea punct din ordinea de zi: Proiect de hotărâre cu
privire la aprobarea încheierii contractului pentru acordare de servicii social-medicale.
Doamna secretar jr Marinescu Ilona prezintă cererea depusă de Organizația Caritas pe baza căruia a
fost întocmit proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii contractului pentru acordare de servicii
social-medicale la domiciliu.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că din comuna Vărgata ar trebui să fie angajați
la Organizația Caritas două persoane pentru îndeplinirea atribuțiilor de îngrijire a persoanelor
vârstnice.
Domnul consilier Molnar Endre arată că pentru îndeplinirea acestor servicii de
îngrijire a persoanelor vârstnice se poate aproba acordarea unei sume de 100 lei lunar.
Domnul consilier Katona Csaba – Peter arată că domnia sa ține foarte mult la părerea
pe care a avut-o mereu în sensul că din comuna Vărgata trebuie să fie angajate cel puțin două
persoane ca asistenți personali pentru îngrijirea persoanelor vârstnice.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că acest serviciu de îngrijire a persoanelor
vârstnice trebuie să fie asigurat de familia fiecărei persoane vârstnice. Majoritatea familiilor
au copii care au obligația morală de a ajuta pe părinții.
Președintele ședinței supune spre aprobare Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea
încheierii contractului pentru acordare de servicii social-medicale.

8 consilieri locali votează ,, pentru,,. Domnul consilier Ambrus Jeno votează ,,
împotriva,,.
Se trece la dezbaterea celui de al șaptelea punct din ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, ale familiilor
social.

beneficiare de ajutor

Domnul viceprimar Varga Ervin prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, ale familiilor beneficiare de ajutor social.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Mihaly Alexandru este de acord cu planul de acțiune prezentat de
domnul viceprimar dar propune ca să fie o colaborare cu consilierii locali din fiecare sat
apartinător al comunei și lucrările de urgență ce urmează să fie executate să fie stabilite
împreună cu consilierii din satul respectiv.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că trebuie să facă propunei fiecare consilier
local din satele aparținătoare și împreună să se stabilească modul de rezolvare.
Domnul consilier Laszlo Laszlo propune ca molozul din satul Valea să fie curățat cât
mai urgent, deoarece are un aspect foarte urât.
Domnul consilieri Molnar Endre arată că sunt niște cărămizi care se pot valorifica.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că beneficiarii de ajutor social sunt folosi ți la
activitatea ce se face în interesaul comunității locale.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau
de lucrări de interes local, ale familiilor beneficiare de ajutor social.

Toți consilieri locali prezenți la ședința consiliului locali votează,, pentru.
Se trece la dezbaterea celui de al optelea punct din ordinea de zi: Proiect de hotărâre
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privind aprobarea contractării sumei de 638.000 lei pentru executarea lucrărilor de investiții „Extinderea şi
reabilitarea şcolilor generale din localităţile Vărgata, Vadu, Mitreşti şi Grîuşorul, Comuna Vărgata, judeţul
Mureș.

Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
contractării sumei de 638.000 lei pentru executarea lucrărilor de investiții „Extinderea şi
reabilitarea şcolilor generale din localităţile Vărgata, Vadu, Mitreşti şi Grîuşorul, Comuna
Vărgata, judeţul Mureș.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Mihaly Alexandru se interesează de valoarea totală a proiectului.
Consideră că suma la care este evaluată lucrarea este foarte mare.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că din valoarea prezentată cel puțin 10 miliarde de
lei este TVA -ul.
Doamna consilieră Balogh Blanka-Elisabeta se interesează de modul în care se va realiza
învățământul în perioada cât durează lucrările de modernizare a școlilor și grădinițelor.
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă pe domnul primar cu ce banca urmează să
fie încheiat contractul de împrumut?
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă consilierilor băncile cu care a purtat discu ții în
vederea încheierii contractului . La urma s-a ajuns la conluzia că cea mai favorabilă este CEC
Banck.
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă ce firmă a făcut proiectul pentru
Modernizarea și extinderea școlilor din comuna Vărgata.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că proiectantul este SC Valter Serv SRL Tg Mures
și verificatorul este emilk.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că trebuie să fie de acord consiliul local cu
aprobarea împrumutului deoarece este în interesul comunității locale.
Președintele ședinței supune spre aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea
contractării sumei de 638.000 lei pentru executarea lucrărilor de investiții „Extinderea şi
reabilitarea şcolilor generale din localităţile Vărgata, Vadu, Mitreşti şi Grîuşorul, Comuna
Vărgata, judeţul Mureș.
6 consilieri locali votează ,, pentru,,. Se abțin domnii consilieri locali : Molnar Endre
Mihaly Alexandru și Ambrus Jeno.
Se trece la dezbaterea celui de al nouălea punct din ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii
electronice pe proprietatea publică şi privată a comunei Vărgata.

Doamna secretar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea modului de
exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe
proprietatea publică şi privată a comunei Vărgata.
Se trece la dicuții:
Domnul consilier Mihaly Alexandru propune ca dezbaterea acestui proiect să fie
amânată pentru următoarea ședință pentru a obține informații concrete în legătură cu
problemele ce urmează să fie aprobate.
Președintele ședinței supune la vot amânarea proiectului de hotărâre.
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Toți consilieri locali sunt de acord cu amânarea acestui proiect de hotăprâre.
Se trece la dezbaterea celui de al zecelea punct din ordinea de zi: Cererea nr. 331 din 31
ianuarie 2014 a S.C. Continental Energy SRL.

Doamna secretar jr. Marinescu Ilona arată că trebuie cerut de la societatea
Continental Energy SRL să comunice baza legală pe baza căruia solicită acordării unor
facilități.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că firma trebuie să plătesacă datoriile față de
bugetul local al comunei Vărgata.
Toți consilieri locali sunt de acord să fie solicitat de la firma SC Continental SRL să
comunice baza legală pentru facilitățile pe care le-a solicitat.
Se trece la dezbaterea celui de al unsprezecelea punct din ordinea de zi: Cererea
nr. 629 din 20 februarie 2014 al domnului Menyhart Attila din satul Valea nr. 78 comuna Vărgata, jude țul
Mureș.

Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că domnul Menyhart Attila a plecat din localitate
și solicită să fie scutit de la plata taxei speciale pentru salubritate.
Se trece la dezbaterea celui de al douăsprezecelea punct din ordinea de zi: Cererea
nr.125 din 14 ianuarie 2014 a Asociației Agricultorilor din România.

Doamna secretar jr. Marinescu Ilona arată că în actele normative în vigoare prezentate
de domnul Csomos Attila scutirile se referă la instituții de învățământ universitar și
preuniversitar autorizate provizoriu sau acrditate. Legea nr. 1/2011 privind Legea
învățămâîntului precizează ce se înțelege prin sintagma învățământ universitar și
preuniversitar .
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că Asociația Agricultorilor din România are
obligația să achite datoria constata de Curtea de Conturi Mureș. Scutirea de plată nu se
acordă numai la instituții de învățământ universitar și preuniversitar.
Se trece la dezbaterea celui de al tresprezecelea punct din ordinea de zi: Adresa nr. 615
din 19 februarie 2014 privind informarea consiliului local Vărgata cu privire la taxele stabilite în adunarea
generală a Asociației Microregiunea Valea Nirajului – Nyaradmente Mures.

Domnul primar ec Balogh Istvan prezintă consilierilor Hotărârea nr 1 din 2014
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației Microregiunea Valea
Nirajului.
Domnul consilier Ambrus Jeno cere lămuriri cu privire la contribuțiile ce urmează să
fie plătite Asociației Microregiunea Valea Nirajului – Nyaradmente Mures.
Se trece la dezbaterea celui de al patrusprezecelea punct din ordinea de zi: Cererea nr.
652 din 20 decembrie 2014 reprezentantei SC Euphorbia SRL Tg Mures doamna Ciobanu Liana-Emilia.

Domnul primar prezintă cererea doamnei Ciobanu Liana- Emilia
Se trece la discuții :
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că, contravaloarea chiriei lunare trebuie să fie
modificată pentru anul următor. S-a aprobat închirierea spațiului pentru o perioadă de un an.
În cerere nu solicită perioada pentru care dorește prelungirea contractului. Prelungirea
contractului trebuie discutată la sfârșitul anului 2014.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că este o singură farmacie și stabilește pre țul a șa
cum dorește administratorul. Era corect să fie încă o farmacie pentru concurență.
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Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că perioada de închiriere a spa țiului trebuie
să fie un an și să dăm posibilitatea și alte farmacii să funcționeze pe teritoriul comunei
Vărgata.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că, concomitent cu farmacia existentă a vrut
să deschidă o farmacie și familia Kolozsvari din localitatea Miercurea Nirajului , dar din
motive pe care nu o cunosc au renunțat.
Se trece la dezbaterea celui de al cincisprezecelea punct din ordinea de zi: Diferite
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că dorește ca, Casa Mortuară din satul Vărgata să
fie construită și cere părerea consilierilor .
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că din demolarea clădirilor rezultă materiale
refolosibile care se pot folosi
Domnul Kiluyen Csaba arată că această casă mortuară trebuie construită din cărămidă
nouă.
Domnul Kovacs Karoly arată că pentru realizarea acestei construcție vor participa și
locuitorii satului Vărgata.

Preşedinte de şedinţă.
Marton Zoltan

Contrasemnează.
Secretar
Marinescu Ilona

