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ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
PROCES

VERBAL

Încheiat astăzi la data de 27 ianuarie 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. 4 din 23 ianuarie 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, Isztojka Mihaly, Ambrus Jeno și
viceprimarul comunei Varga Ervin. Lipsesc domnii consilieri locali Nagy Csaba și Balogh
Blanka-Elizabeta
Preşedinte al şedinţei a fost ales 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. Ordinea de zi este următoarea:
1.
Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa extraordinară
de lucru a consiliului local Vărgata din data de 09 ianuarie 2014,
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2014
3.
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unui acord de mandat
între comuna Vărgata şi AUSTRIAN ROMANIAN INSTITUTE OF ENERGY
EFFICIENCY, având ca obiect consilierea în eficienţa energetică
4.
Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea contractului de închiriere nr.
2484 /29 noiembrie 2004 încheiat cu S.C. Euphorbia SRL Tg-Mureș
5.
Cererea nr.125 din 14 ianuarie 2014 a Asociației Agricultorilor din România
Organizația Mureș
6.
Adresa nr. 412.707 din 17.01.2014 a Postului de Poliție Vărgata
7.
Cererea domnului consilier Marton Zoltan, în numele locuitorilor din strada
Cimitirului din satul Mitrești
8.
Diferite
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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 Molnar Endre propune ca al doilea punct din ordinea de zi respectiv
aprobarea bugetului local pe anul 2014 să fie discutat ca ultimul punct din ordinea de zi.
Toți consilieri locali prezenți la ședința consiliului local sunt de acord cu propunerea
domnului consilier Molnar Endre.
Doamna secreta jr. Marinescu Ilona arată că la dezbaterea celui de al treilea punct din
ordinea de zi este necesar să fie prezent domnul primar pentru a prezenta în detaliu motivele
pentru care este necesară adoptarea acestei hotărâri.
Președintele ședinței trece la discutarea primului punct din ordinea de zi: Supunerea
spre aprobare a procesului verbal încheiat în ședința extraordinară de lucru a consiliului local
Vărgata din data de 09 ianuarie 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 extraordinare de lucru a
consiliului local din data de 09 ianuarie 2014.
8 consilieri locali sunt de acord cu procesul verbal și votează ,, pentru,, iar domnul
consilier Ambrus Jeno se abține motivând că domnia sa nu a fost prezent la ședința
extraordinară din data de 09 ianuarie 2014.
Se trece la dezbaterea celui de-al doilea punct din ordinea de zi: Proiect de hotărâre
cu privire la prelungirea contractului de închiriere nr. 2484 /29 noiembrie 2004 încheiat cu
S.C. Euphorbia SRL Tg-Mureș.
Doamna secretar jr. Marinescu Ilona arată că S.C. Euphrbia SRL Tg Mureș a depus o
cerere la Primăria comunei Vărgata în luna decembrie 2013 prin care a solicitat prelungirea
contractului de închiriere nr. 2484/2004. Această cerere a fost discutată în ședința consiliului
local din data de 18 decembrie 2013, ședința în care consiliul local și-a dat acrodul cu
condiția ca societatea să achite toate datoriile pe care le are față de bugetul local al comunei
Vărgata. Doamna secretar arată că SC Euphorbia SRL Tg Mures a achitat suma de 1.390 lei
suma datorată față de bugetul local al comunei Vărgata. Trebuie să fie achitată și
majorarea de întârziere pentru suma datorată .
Se trece la discuții:
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că trebuie să fie un act normativ care să
reglementeze suma minimă pe care consiliul local o poate stabili în cazul închirierii unor
bunuri, care se află în proprietatea publică sau privată ale comunei.
Doamna secretar jr. Marinescu Ilona arată că reglementările cu privire la închirierea
imobilelor care aparțin domeniului public și privat al comunelor este reglementat de
următoarele acte normative: Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală
republicată , Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,
titlul VI cap. I. și titlul IX cap V din Codul Civil. Închirierea locuinţelor şi a terenului
aferent acestora este reglementatăp de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 .
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Domnul consilier Katona Csaba-Peter arată că, chiria lunară pentru spațiul închiriat a
fost stabilită în suma de 100 lei dar nu mai știe motivul pentru care a fost modificat tariful
chiriei lunare.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că motivul pentru care a fost modificată
valoarea chiriei lunare stabilită de consiliul local a fost că, în clădirea Dispensarului
medical Vărgata s-au făcut lucrări de modernizare prin care suprafața farmaciei s-a micșorat.
Domnul consilier Katona Csaba Peter propune ca, chiria lunară să fie stabilită în sumă
de 100 lei/ lunar.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că farmaciile realizează venituri foarte mari și au
posibilitatea să plătescă lunar 100,00 lei
Preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de hotărâre cu privire la modificarea
contractului de închiriere nr. 2484 /29 noiembrie 2004 încheiat cu S.C. Euphorbia SRL TgMureș.
Cu un număr de 9 voturi ,,pentru,, se aprobă proiectul de hotărâre cu privire
la modificarea contractului de închiriere nr. 2484 /29 noiembrie 2004 încheiat cu S.C.
Euphorbia SRL Tg-Mureș.
Preşedintele şedinţei trece la dezbaterea celui de al treilea punct din ordinea de zi:
proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unui acord de mandat între comuna
Vărgata şi AUSTRIAN ROMANIAN INSTITUTE OF ENERGY EFFICIENCY, având ca
obiect consilierea în eficienţa energetică.
Primarul prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unui acord de
mandat între comuna Vărgata şi AUSTRIAN ROMANIAN INSTITUTE OF ENERGY
EFFICIENCY, având ca obiect consilierea în eficienţa energetică.
Se trece la discuții:
Domnul primar ec Balogh Istvan arată că această ofertă a fost transmisă la comunele
de pe Valea Nirajului, la comunele din Ogra, Cipău și la alte comune de pe Valea Mureșului.
Protocolul urmează să fie încheiat pentru o perioadă de un an. Firma Austria Romanian
Institute of Energy Efficienty dorește să știe dacă primăriile din zonă sunt interesate de
consiliere energetică. Urmează să aibă loc o întâlnire cu reprezentantul instituției și să fie
stabilite niște obiective concrete.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că această afacere propusă de conducerea acestei
instituții nu este în folosul comunității locale. Dacă contravaloarea iluminatului public al
comunei va fi asigurat pe gratis , această sumă va fi recuperată de la consumatorii comunei
Vărgata.
Domnul consilier Isztoica Mihaly întreabă dacă această ofertă este de la S.C.
Electrica?
Domnul consilier Molnar Endre arată că domnia sa a luat informații de pe pagina de
internet www.ariee.eu dar prea multe informații nu sunt publicate. Propune ca Primăria
Vărgata să solicite mai multe oferte și din ofertele primite să fie aleasă instituția care are cea
mai bună ofertă.
Domnul consilier Laszlo Laszlo nu înțelege de ce România produce energia electrică și
de comercializarea acesteia se ocupă o instituție străină.

4

Domnul consilier Kilyen Csaba arată că dacă este benefică pentru comună trebuie
discutată și aprobată propunerea instituției AUSTRIAN ROMANIAN INSTITUTE OF
ENERGY EFFICIENCY.
Domnul consilier Ambrus Jeno nu înțelege modalitatea cum o să se gospodărească
ofertantul că să poată asigura niște servicii fără plată.
Președintele șledinței supune spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea încheierii unui acord de mandat între comuna Vărgata şi AUSTRIAN
ROMANIAN INSTITUTE OF ENERGY EFFICIENCY, având ca obiect consilierea în
eficienţa energetică.
5 consilieri locali prezenți la ședință sunt de acord . Se abțini domnii consilieri :
Mihaly Alexandru, Molnar Endre, Ambrus Jeno, Marton Zoltan.
Se trece la dezbaterea celui de al patrulea punct din ordinea de zi: Cererea nr. 125 din
14 ianuarie 2014 a Asociației Agricultorilor din România Organizația Mureș
Doamna secretar Marinescu Ilona prezintă cererea nr. 125 din 14 ianuarie 2014 a
Asociației Agricultorilor din România Organizația Mureș.
Se trece la discuții :
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că Asociația Agricultorilor din România
Organizația Mureș are obligația să achite datoria față de bugetul local al comunei Vărgata.
Doamna secretar jr.Marinescu Ilona arată că, Asociația Agricultorilor din RomâniaOrganizația Mureș are obligația de a achita datoria ce a fost stabilită de Curtea de Conturi ,
în caz contrar Primăria comunei Vărgata trebuie să intenteze un proces împotriva asociației
precum și să rezilieze contractul de concesiune. Pentru a beneficia de facilitățile prevăzute la
art. 256 ,257 din Legea nr. 571/2003 asociația are obligația de a face dovada că este o
instituție de învățământ preuniversitar și universitar provizoriu sau acreditată. Conform
prevederilor legale scutirea de la plata impozitelor sau reducerile acestora se aplică persoanei
respective cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care persoana depune
documentele justificative în vederea scutirii sau reducerii impozitelor datorate Primăriei
Vărgata.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că la cererea depusă de domnul Csomos
Attila președintele asociației acesta a anexat niște copii xerox de pe certificate anulate.
Toți consilierii locali votează ca Asociația Agricultorilor din România Organizația
Mureș , să achite datoria față de bugetul local al comune Vărgata și pentru aplicarea
facilităților să depună actele doveditoare că funcționează ca o instituție de învățământ
preuniversitar și universitar provizoriu sau acreditată.
Se trece la dezbaterea celui de al cincilea punct din ordinea de zi: Adresa nr. 412.707
din 17.01.2014 a I.P.J. Mureș, Secția 5 Poliția Rurală Miercurea Nirajului , Postul de Poliție
Vărgata.
Domnul consilier Marton Zoltan prezintă adresa nr. 412.707 din 17.01.2014 a Postului
de Poliție Vărgata și anexele respectiv Programul ,, Poliție - Autorități Locale Servicii
Publice în Parteneriat,, și Convenția de colaborare.
Se trece la discuții :
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Domnul consilier Ambrus Jeno pune întrebarea ce ar însemna această convenție de
colaborare ? Ce sumă trebuie să fie alocată pentru Poliția Vărgata ?
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că această propunere este foarte bună dar
cheltuielile care urmează să fie suportate din bugetul local al comunei Vărgata nu pot fi
acceptate. Comuna Vărgata sprijină programul ,, Poliție – autorități locale servicii publice în
parteneriat,, dar comuna Vărgata poate să se angajeze să aloce lunar numai 20 litri de
benzină.
Domnul consilier Marton Zoltan arată că consiliul local are pretenția ca cel puțin de
două ori pe an poliția să facă un raport despre activitatea pe care a desfășurat-o.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că în ședința consiliului local din 14
noiembrie 2013 a fost prezent domnul Babă Valer și a prezentat ni;te informaíi cu privire la
a A.T.O.P. ului care funcționează în cadrul Consiliului Județean Mureș și cu această ocazie a
solicitat ca, consiliul local să încheie un contract de colaborare ceea ce înseamnă pentru
consiliul local Vărgata niște obligații.
Doamna secretar jr. Marinescu Ilona arată că prin adresa nr. 412707 din 17.01.2014
IPJ Mureș Secția 5 Pol.Rurală Miercurea Nirajului, Postul de poliție Vărgata a înaintat un
Program ,, Poliție – Autorități Locală Servicii Publice în Parteneriat elaborat de IPJ Mureș
cu rugămintera de a proceda la implementarea lui prin încheierea Convenției de Cooperare.
Această adresă a poliției a fost transmisă în data de 23 ianuarie 2014 la fiecare consilier
local împreună cu convocatorul ședinței.
Domnul consilier Katona Peter-Csaba arată că domnia sa a studiat atât Programul cât
și convenția de colaborare și constată că programul vizează consolidarea unui parteneriat
bazat pe încredere și transparență între consiliile locale și poliție în scopul îmbunătățirii
serviciilor publice de interes local. Sunt stabilite responsabilitățile în cadrul programului atât
ale autorităților locale cât și ale IPJ Mureș. În cadrul programului sunt stipulate
responsabilitățile autorităților locale.
Domnul consilier Molnar Endre arată că Poliția este o instituție publică care
funcționează ca o instituție sinestătătoare.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că trebuie să fie susținut programul.
Doamna secretar arată că la adresa susmenționată este anexată o convenție de
cooperare pentru realizarea programului încheiat între IPJ Mureș și Consiliul local Vărgata.
Pentru semnarea convenției de cooperare consiliul local trebuie să împuternicească pe
primarul comunei Vărgata.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că orice problemă în care Primăria Vărgata a
fost solicitată de organele poliției locale aceasta a acordat sprijinul necesar pentru
rezolvarea problemelor. Consiliul local poate să i-a angajamentul de a aloca lunar 20 litri de
benzină.
Președintele ședinței propune întocmirea unei hotărâri în care să fie stipulat ca
consiliul local Vărgata susține implementarea programului inițiat de IPJ Mureș și sprijină
activitatea poliției locale și se aprobă alocarea unei cantități de 20 litri de benzină/lunar.
Președintele ședinței supune la vot.
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Toți consilierii locali prezenți la ședință sunt de acord cu propunerea prezentată de
președintele ședinței.
Se trece la dezbaterea celui de al șaselea punct din ordinea de zi: Cererea domnului
consilier Marton Zoltan, în numele locuitorilor din strada Cimitirului din satul Mitrești
Președintele ședinței prezină : Cererea domnului consilier Marton Zoltan, în numele
locuitorilor din strada Cimitirului din satul Mitrești
Se trece la discuții:
Domnul primar ec. Balogh Istvan, arată că în bugetul local al comunei Vărgata pentru
anul 2014 în trimestrul IV este cuprinsă o sumă de 4.000 lei. Motivul că a fost cuprins
executarea lucrărilor de reparații fiind acela că urmează continuarea lucrărilor de canalizare
și după terminarea lucrărilor ar trebui să fie reparate străzile comunei Vărgata.
Domnul consilier Katona Csaba Peter arată că efectuarea lucrărilor de reparații este
necesară dar este important să fie asigurată scurgerea apei pluviale.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că în localitatea Vărgata pentru repararea
străzilor ar fi necesară alocarea uneiu sume de cel puțin 1.000 lei.
Domnul consilier Marton Zoltan arată că repararea străzii ,,Cimitirul,, din satul
Mitrești, nu se poate amâna până în toamnă, pentru că în momentul de față nu se poate
circula și sunt necesare cel puțin 2 autobascule de balastr pentru a asigura circulația în mod
provizoriu. Din partea locuitorilor satului Mitrești sunt foarte multe reclamații.
Domnul consilier Ambrus Jeno întreabă pe domnul primar dacă în anii trecuți au fost
întocmite proiecte pentru repararea străzilor comunei Vărgata și nu are cunoștință de motivul
pentru care Comuna Vărgata nu a obținut fonduri.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că în cadrul programului a fost acceptat
proiectul ,,Modernizarea strada Belso localitatea Valea, comuna Vărgata, județul Mureș.
Domnul consilier Molnar Endre arată că trebuie cumpărat balastru și prin munca
voluntară să fie organizată așternerea balastrului pe străzile comunei Vărgata, unde este
absolut necesar.
Domnul consilier Marton Zoltan arată că pentru pietruirea străzii Cimitir din satul
Mitrești este necesară piatră concasată.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că în primul rând trebuiesc luate măsuri și
să fie făcute șanțuri pentru a asigura scurgerea apei și acolo unde sunt șanțuri să fie curățate
pentru că din curtea locuitorilor curge apa pe stradă și dacă nu sunt șanțuri pentru scurgerea
apei pluviale, cu ocazia ploilor torențiale apa curge pe stradă și spală balastul.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că în primul rând trebuiesc luate măsuri ca
șanțurile să fie asigurate, curățate și întreținute în așa fel să asigure scurgerea apei pluviale.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că trebuie rezolvată problema cu repararea
străzilor comunei Vărgata și roagă pe domnul primar să depună efort pentru obținerea de
fonduri.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că este pe lista priorităților dar prima dată
trebuie să fie finalizate lucrările de canalizare și introducerea apei potabile.
Domnul consilier Isztroica Mihaly întreabă dacă conducta de apă va fi extinsă în satele
comunei Vărgata.
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Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că proiectul a fost demarat în anul 2011 de SC
Compania Aquaserv SA Târgu-Mureş. „Proiectul va fi implementat în perioada 2011-2015,
de către operatorul regional SC Compania Aquaserv SA Târgu-Mureş şi reprezintă cea mai
importantă investiţie de până acum în judeţul Mureş în domeniul infrastructurii de apă
potabilă şi canalizare. Uniunea Europeană dorește să fie executate canalizarea și apa potabilă
în cel mai scurt timp.
Domnul consilier Katona Peter-Csaba se interesează dacă D.J. 135/A între satul
Mitrești și Hodoșa va fi reparat deoarece nu peste mult timp nu se mai poate circula pe
această porțiune de drum județean.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că repararea drumurilor județene aparține de
Consiliul Județean Mureș și trebuie studiat pe situl Consiliului Județean Mureș dacă este
cuprinsă repararea drumului. Recepția lucrărilor de reparați la terminarea lucrărilor trebuie
să fie semnată de domnul primar și trebuie mare atenție ca lucrările de reparații executate să
fie de calitate.
Domnul consilier Marton Zoltan arată că trebuie adus la cunoștința locuitorilor că au
obliogația să asigure rigole pentru scrurgerea apei pluviale iar șanțurile existente să fie
întreținute , curățate.
În fața imobilelor care aparțin domeniului public al comunei Vărgata să nu fie
depozitat nimic . În caz contrar împotriva persoanelor care nu se supun la această obligație
trebuiesc luate măsurile prevăzute de actele normative în vigoare.
Domnul consilier Katona Csaba-Peter arată că în satul Valea a fost demolat imoibilul
situat la adresa Valea nr. 184, comuna Vărgata, județul Mureș dar molozul nu a fost curățat
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că trebuie demolată clădirea grupului sanitar pe
motivul că este folosită de romii și fac mizerie în jurul clădirii.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că a sosit iarna și nu s-a putut finaliza
lucrările începute. Pentru delimitarea imobilului situată la adresa Valea nr. 184 este necesară
executarea unui împrejmuiri .
Se trece la dezbaterea celui de al șaptelea punct din ordinea de zi: Proiectul de
hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2014.
Primarul comunei ec. Balogh Istvan prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
bugetului local pe anul 2014.
Se trece la discuții:
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că comuna Vărgata are în derulare 4 proiecte.
Prezintă situația cu privire la îmrumutul care trebuie încheiat.
Domnul consilier Mihaly Alexandru a ridicat problema cu privire la funcționarea
școliilor în următoriiani. Întreabă pe domnul primar dacă merită făcută investiția care este
prevăzută în proiectele care se află în derulare?. Arată că ar fi bine să funcționeze dar nu sunt
copii și se gândește că școlile vor fi comasate. Pentru reducerea cheltuielilor de întreținere
este necesară schimbarea geamurilor ușilor .
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că în proiect sunt cuprinse aceste lucrări și
arată că a fost organizată o întâlnire de zonă și din investigațiile care s-au făcut reiese că nu
sunt probleme.
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Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că trebuie executate lucrările de modernizare a
școlilor și că orice schimbare va fi în învățământ clădirile rămân în proprietatea comunei
Vărgata.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că ar fi necesară funcționarea unui cămin
pentru elevi comunei care ar fi în interesul cetățenilor comunei Vărgata. Ar trebui găsită o
modalitate pentru a asigura funcționarea acestuiia eventual prin Asociația Valea Nirajului
pentru care alocăm fonduri pentru funcționarea SMURD etc. Întreabă dacă în locul doamnei
Szabo Erzsebet care a fost angajată ca asitent la Organizatia Caritas a fost angajată o altă
persoană.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că lunar trebuie să alocăm 100 de lei în plus
pentru Organizația Caritas și serviciile sunt asigurate de angajații organizației din alte
comune. Arată că Organizația a depus niște oferte pentru alte activități dar nu sunt fonduri
pentru asigurarea funcționării acestora.
Domnul consilier Molnar Endre întreabă: pentru împrumutul care va fi contractat de
comună trebuie plătită o dobândă și această sumă din ce venit va fi achitată? Arată că
consiliul local trebuie să cunoască conținutul proiectelor care se realizează în interesul
comunei Vărgata.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că în moment ce comuna are de realizat un
proiect trebuie să aibă asigurată sursa de finanțare. Întreabă pe domnul primar să dea niște
lămuriri cu privire la modul în care se desfășoară licitațiile și suma maximă pentru care este
necesară organizarea licitației.
Domnul consilier Laszlo Laszlo întreabă dacă în bugetul local al comunei Vărgata pe
anul 2014 sunt cuprinse sumele necesare pentru achitarea cheltuielilor curente.
Domnul primar ec. Balogh Istvan dă răspuns la întrebările puse de domnii consilieri cu
privire la împrumut, cu privire la licitații .
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului
local pe anul 2014.
6 consilieri locali prezenți la ședința consiliului locali votează,, pentru și se abțini
domnii consilieri locali Molnar Endre, Mihaly Alexandru, Ambrus Jeno.
Se trece la dezbaterea celui de al optelea punct din ordinea de zi: Diferite
Domnul consilier Katona Peter Csaba întreabă dacă există postul de ½ norme de
bibliotecar.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că la satul Mitrești nu a funcționat iluminatul
public timp de 2 săptămâni.
Domnul consilier Molnar Endre întreabă cine a executat lucrarea de întroducere a
eneregiei electrice la Cămin cultural din satul Valea. Domnia sa arată că sunt meseriași pe
teritoriul comunei Vărgata care pot efectua lucrări la un preți accesibil.
Domnul primar dă explicații la întrebările puse de domnii consilieri locali.
Domnul consilier Katona Peter Csaba propune să fie organizată o întâlnire cu
persoanele vârstnice de pe teritoriul comunei Vărgata. Să fie stabilită o zi care să fie ,,Ziua
persoanelor vârstnice din comuna Vărgata,,.
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Domnul primar arată că și domnia sa s-a gândit la această întâlnire dar deocamdată
este foarte greu să fie dusă la îndeplinire. Roagă pe domnul consilier Mihaly Alexandru din
satul Vărgata să stabilească ziua pentru ședința cu locuitorii satului Vărgata.
Domnul consilier Mihaly Alexandru propune miercuri 29 ianuarie 2014 după masă
orele 18,00

Preşedinte de şedinţă.
Marton Zoltan

Contrasemnează.
Secretar
Marinescu Ilona

