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ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
PROCES

VERBAL

Încheiat astăzi la data de 14 noiembrie 2013 în şedinţa extraordinară de lucru a
Consiliului local al comunei Vărgata, judeţul Mureş.
Şedinţa este convocată de primarul comunei, ec. Balogh Istvan, prin dispoziţia
primarului nr. 215 din 11 noiembrie 2013.
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 extraordinare este întocmit de doamna jurist
Marinescu Ilona secretarul Primăriei comunei Vărgata.
Se face apelul nominal al consilierilor, rezultând că la lucrările şedinţei extraordinare
de lucru sunt prezenţi domnii consilieri : Katona Csaba-Peter, Ambrus Jeno, Marton Zoltan,
Kilyen Csaba, Laszlo Laszlo, Isztojka Mihaly, Nagy Csaba, Balogh Blanka-Elizabeta,
Mihaly Alexandru și viceprimarul comunei Varga Ervin. Lipsește domnul consilier local
Molnar Endre.
Pentru preşedintele şedinţei a fost ales domnul consilier Nagy Csaba. 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:
1.
Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa ordinară de
lucru a consiliului local Vărgata din data de 16 cotombrie 2013,
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2013
3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al
Comunei Vărgata la data de 30 septembrie 2013
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii de daruri copiilor în vârsta de 014 ani, cu ocazia sarbatorilor de iarna ( Craciun) , precum si acordarea unor ajutoare
persoanelor defavorizate (pensionarii cu vârsta peste 80 de ani)
5.
Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii consiliului local nr. 32 din 12
august 2013 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 428.000 lei.
6.
Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii consiliului local nr. 33 din 12
august 2013 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 389.000 lei.
7.
Prezentarea adresei nr. 10.631 din 04 noiembrie 2013 a Directiei Sanitare
Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Mures.
8.
Cererea nr. 3.362 din 05 noiembrie 2013, a doamnei Balogh Blanka-Elisabeta
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9.
Diferite
La ședința extraordinară a consiliului local a fost invitat domnul comisar șef Babă
Valer din partea Poliției orașului Miercurea Nirajului.
Domnul Babă Valer salută pe domnul primar, domnul viceprimar, doamna secretar,
domnii si doamnele consilieri locali și prezintă pe scurt motivul pentru care dorește să fie
prezent la această ședință. Prezintă structura organizatorică a Poliției orașului Miercurea
Nirajului precum și a A.T.O.P. ului care funcționează în cadrul Consiliului Județean Mureș.
Prezintă programul de audiențe care se țin la nivelul poliției. Prezintă informații cu privire la
modul de desfăşurare a audienţelor pe sectoarele municipiului Tg Mureş, probleme ,
propuneri pentru o colaborare mai bună cu autoritățile locale. Prezintă întâlnirea care a avut
loc în orașul Sovata cu reprezentanţii Inspectoratului Județean Mureș, subprefectul din partea
Instituției Prefectului Județului Mureș și alte personalități ale județului Mureș. Au fost
discuții și informări pe linia ordinii publice şi importanța ATOP-ului.
Prezintă componența teritorială a Poliției Rurale Miercurea Nirajului. Arată că ATOP ul
sprijină autoritățile publice locale să găsească posibilități de a obține fonduri europene
pentru suportarea cheltuielilor cu privire la instalarea de camere de supraveghere video în
satele aparținătoere comunelor precum și achiziționarea unor autorurisme . Este legal din
partea autorităților locale de a încheia un protocol de colaborare în vederea suportării
cheltuielilor cuvenite cu întreținerea mașinilor și a cheltuielilor cu carburanții necesari
functionarii acestora.
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă pentru care motiv a fost luat autoturismul
de la Poliția Vărgata și transferat la Poliția din comuna Hodoșa?
Domnul comisar șef arată că la autoturismul care a fost la Poliția locală Vărgata a
expirat termenul de garanție și pentru repararea autoturismului a fost necesară o sumă
consistentă la care s-a angajat Primăria comunei Hodoșa. Pe acest motiv s-a transferat
autoturismul din comuna Vărgata la Poliția Hodoșa. Arată că acest autoturism deservește și
comuna Vărgata în cazul în care este necesară o intervenție urgentă pentru îndeplinirea
atribuțiunilor în interesul comunității comunei Vărgata.
Domnul comisar șef solicită consilierilor să dezbată problemele privitoare la necesitatea
unui autoturism într-o ședință a consiliului local și dacă consiliul local hotărește că dorește
să colaboreze cu Poliția locală Vărgata în această problemă ( dacă se angajează să suporte o
parte din cheltuielile cu carburanți, întreținerea și reparația autoturismului), atunci domnia sa
va face demersurile necesare pe lângă conducerea Inspectoratului Județean Mureș în vederea
achiziționării unui alt autoturism care să fie în dotarea postului de Poliție Vărgata.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că domnia sa este de acord și sprijină această
inițiativă a domnului comisar șef Babă Valer dar aduce la cunoștința domniei sale că, nu
sunt fonduri pentru suportarea cheltuielilor cu întreținerea autoturismului. Comuna Vărgata
are niște proiecte în execuție a căror derulare se face din fonduri europene dar pentru
realizarea investițiilor comuna Vărgata trebuia să apeleze la împrumuturi pe un termen de 47
de luni perioada în care comuna nu poate să se angajeze la suportarea unor astfel de
cheltuieli.
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Domnul consilier Marton Zoltan arată că, comuna Vărgata are un contract de pază
încheiat cu SC Gombos Security și întreabă dacă va fi afectat acest contract în caz că
Primăria Vărgata va colabora cu ATOP-ul.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă domnului comisar șef informațiile ce le
deține de la locuitorii comunei. Arată că pe teritoriul comunei Vărgata se organizează
discoteci și în aceste discoteci sunt comercializate stupifiante. Domnul primar mai întreabă:
în caz că, pe teritoriul comunei trece o turmă de oi care distruge terenurile cultivate de
locuitorii comunei sau dacă în pădurile proprietate privată sau publică se fac tăieri de lemne,
dacă se poate apela la 112?
Domnul comisar sef prezintă detalii cu privire la soluționarea acestor sesizări făcute de
proprietari. Totodată arată că la discoteca organizată în satul Valea au apărut niște probleme
( a fost bătută brutal o persoană care necesită îngrijiri medicale ) pentru care se fac
cercetări.
Domnul consilier Marton Zoltan arată că persoana care a fost bătută este domnul
Pasztor Istvan și are certificat medical de 40 zile .
Domnul Babă Valer mulțumește domnului primar, domnului viceprimar, domnilor
consilieri locali de invitație, că a fost ascultat și dorește o colaborare foarte bună cu
autoritățile locale , promite orice fel de sprijin în interesul comunității locale și se retrage de
la ședință.
Preşedintele şedinţei, domnul consilier Nagy Csaba, 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.
Domnul consilier Mihaly Alexandru solicită explicație cu privire la motivul pentru
care a fost necesară convocarea ședinței extraordinare de lucru a consiliului local
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 16 octombrie 2013.
Președintele ședinței întreabă dacă sunt obiecții asupra procesului verbal ?
Obiecții nu sunt.
Președintele ședinței supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 16 octombrie
2013.
Consilierii locali prezenți sunt de acord cu procesul verbal și votează ,, pentru,,.
Se trece la dezbaterea al celui de al doilea punct din ordinea de zi: Proiectul de
hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Vărgata pentru anul 2013.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului local al comunei Vărgata pentru anul 2013.
Se trece la discuții:
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă motivul pentru care este necesară
rectificarea bugetului local al comunei Vărgata.
Domnul consilier Ambrus Jeno întreabă câte persoane sunt angajate ca asistenți
personali și câte persoane au indemnizație lunară?
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Domnul consilier Katona Peter-Csaba întreabă dacă acest număr se va modifica până
la sfârșitul anului 2013?
Domnul consilier Mihaly Alexandru se interesează daca suma de 2000 lei pentru
învățământ se referă la cheltuieli salariale sau cu materialele?
Preşedintele şedinţei supune la vot Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
local al comunei Vărgata pentru anul 2013
Cu un număr de 9 voturi ,,pentru,, se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul
2013. Domnul consilier Mihaly Alexandru se abține de la vot.
Preşedintele şedinţei trece la dezbaterea celui de al treilea punct din ordinea
de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al
Comunei Vărgata la data de 30 septembrie 2013
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
contului de execuţie al bugetului local al Comunei Vărgata la data de 30 septembrie 2013
Se trece la discuții
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că legea prevede să fie însușit de consiliul local
contul de execuție al bugetului comunei Vărgata la data de 30 septembrie 2013.
Domnul consilier Marton Zoltan arată că, contul de execuție se aprobă semestrial.
Doamna secretar arată că Legea nr. 273 din 2006, Legea finanțelor publice locale,
prevede că trimestrial şi anual, ordonatorii principali de credite întocmesc situaţii financiare
asupra execuţiei bugetare, care se depun la direcţiile generale ale finanţelor publice. După
verificare, aceștia întocmesc şi depun la Ministerul Finanţelor Publice situaţii financiare
centralizate privind execuţia bugetelor locale, pe ansamblul judeţului, la termenele potrivit
normelor stabilite de acesta. Ordonatorii principali de credite au obligaţia să întocmească şi
să anexeze la situaţiile financiare anuale rapoarte anuale de performanţă, în care să prezinte,
pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate şi cele obţinute, indicatorii şi
costurile asociate, precum şi situaţii privind angajamentele legale. Situaţiile financiare
anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către ordonatorii principali de credite, spre
aprobare, autorităţilor deliberative.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că membrii consiliului local trebuie să cunoască
conținutul acestor conturi.
Preşedintele şedinţei supune la vot.
9 consielieri locali prezenți votează pentru . Domnul consilier Mihaly Alexandru se
abține.
Se trece la dezbaterea celui de al patrulea punct din ordinea de zi: proiect de hotărâre
privind aprobarea acordarii de daruri copiilor în vârsta de 0-14 ani, cu ocazia sarbatorilor de
iarna ( Craciun) , precum si acordarea unor ajutoare persoanelor defavorizate (pensionarii cu
vârsta peste 80 de ani).
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
acordarii de daruri copiilor în vârsta de 0-14 ani, cu ocazia sarbatorilor de iarna ( Craciun) ,
precum si acordarea unor ajutoare persoanelor defavorizate (pensionarii cu vârsta peste 80 de
ani).
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Doamna secretar jurist Marinescu Ilona arată că pe ordinea de zi este și cererea
doamnei Balogh Blanka- Elisabeta cerere care trebuie discutată în cadrul acestei ordini de zi
(punctul 8 din ordinea de zi).
Se trece la discuții:
Doamna consilier Balogh Blanka-Elisabeta arată că părinții copiilor din comuna
Vărgata sunt săraci și nu au posibilitatea să cumpere cadouri pentru copii de ziua Moș
Nicolae. Arată că la școală în fiecare an profesorii, educatoarele și învățătoarele adună bani
de la părinții copiilor și fac pachete și împart la copiii la care părinții au contribuit. Pentru
buna dispoziție a copiilor pentru care părinții nu au dat bani, profesorii sunt nevoiți să dea
bani din buzunarul lor pentr a pregăti un pachet de Moș Nicolae. Pe acest motiv ar fi necesar
să primească fiecare copil câte un cadou cu ocazia serbărilor ce se organizează de Moș
Nicolae. Arată că numărul elevilor care sunt înscriși la școală pentru anul școlar 2013/2014
este de 259.
Domnul primar arată că numărul copiilor care trebuiesc ajutați este de 360 iar numărul
persoanelor vârstnice este de 113.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că nu trebuie procurat un brad artificial ci trebuie
achiziționat un brad natural și plantat în fața Primăriei Vărgata si impodobit in fiecare an.
Domnul consilier Mihaly Alexandru consideră că se organizează prea multe
evenimente pe teritoriul comunei care necesită cheltuieli suplimentare pentru comună.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că propunerea domnului consilier Kilyen Csaba
este o propunere foarte bună și trebuie susținută și realizată.
Preşedintele şedinţei supune la vot.
Toți consielieri locali prezenți votează pentru
Se trece la dezbaterea celui de al cincilea punct din ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 428.000 lei.
Domnul primar ec Balogh Istvan prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
contractării unui împrumut în valoare de 428.000 lei.
Domnul consilier Laszlo Laszlo se interesează de termenul pentru care trebuie să fie
rambursată suma împrumutată.
Președintele ședinței supune la vot.
7 consilieri locali votează ,, pentru,,. Domnii consilieri locali Ambrus Jeno, Mihaly
Alexandru și Marton Zoltan votează împotriva.
Se trece la dezbaterea celui de al șaselea punct din ordinea de zi proiectul de hotărâre
privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 389.000 lei.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
contractării unui împrumut în valoare de 389.000 lei.
Se trece la discuții:
Preşedintele şedinţei supune la vot
8 consielieri locali votează pentru și domnii consilieri locali Mihaly Alexandru și
Ambrus Jeno voteaza ,, împotriva,,
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Se trece la dezbaterea celui de al șaptelea punct din ordinea de zi: Prezentarea adresei
nr. 10.631 din 04 noiembrie 2013 a Directiei Sanitare Veterinara si pentru Siguranta
Alimentelor Mures.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă adresa nr. 10.631 din 04 noiembrie 2013 a
Directiei Sanitare Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Mures.
Domnul primar ec. Balogh Istvan propune pe domnul viceprimar să gestioneze
Registrul de Evidență al câinilor fără stăpâni de pe raza comunei Vărgata. Arată că pentru
gestionarea corectă a acestor animale domnul viceprimar poate să obțină informații de la
medicul veterinar al comunei Vărgata.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că este vorba despre câini vagabonzi câini
fără stăpâni.
Domnul primar arată că este necesară procurarea unei arme cu care să fie tranchilizați
câinii pentru a putea fi prinși. În orașul Sovata cu această metodă au reușit să rezolve
problema câinilor fără stăpâni.
Se trece la dezbaterea celui de al optelea punct din ordinea de zi:
Doamna secretar arată că această cerere a fost deja discutată în cadrul punctului 4 de
pe ordinea de zi.
Se trece la dezbaterea celui de al nouălea punct din ordinea de zi: Diferite
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că trebuie verficate indicatoarele rutiere care
sunt așezate pe teritoriul comunei Vărgata.
Preşedinte de şedinţă
Nagy Csaba

Contrasemnează
Secretar
Marinescu Ilona

