RO MAN IA
JUDETUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
PRO CES VERBAL
Încheiat astăzi la data de 11 iulie 2012 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. 152 din 06 iulie 2012.
Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-a arătat
data, ora, locul desfăşurării acesteia precum si proiectul ordinei de zi.
Procesul verbal al aceastei şedinţe ordinară este întocmit de doamna Marinescu Ilona
secretar in cadrul Primariei comunei Vărgata.
Se face apelul nominal al consilierilor, rezultând că la lucrările şedinţei sunt
prezenţi : Laszlo Laszlo, , Kilyen Csaba, Katona Csaba-Peter, Mihaly Alexandru, Nagy
Csaba, Varga Ervin, Ambrus Jeno, Molnar Endre, Marton Zoltan, Balogh Blanka-Elizabeta.
Pentru preşedintele şedintei conform hotărârii consiliului local din data de 25 iunie a
fost ales domnul consilier Laszlo Laszlo. Lipsește domnul consilier Isztojka Mihaly
Preşedintele şedinţei prezintă ordinea de zi a şedinţei conform convocatorului :
1. Prezentarea proceselor verbale încheiate în şedinţele ordinare de lucru a consiliului
local Vărgata din data de 30 mai 2012, din data de 29 iunie 2012 și ședință de
constituire din data de 25 iunie 2012
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2012
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu pentru partidul romilor
4. Diferite
Preşedintele şedinţei supune aprobării ordinea de zi prezentată pe baza
convocatorului primarului.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că ședința consiliului local din data de 30
mai 2012 a avut multe puncte pe ordinea de zi și domnia sa a contestat că fiind târziu nu
este suficient timp pentru dezbaterea lor. Arată că, conform prevederilor legale secretarul
comunei are obligația să trimită fiecărui consilier local odată cu convocatorul și materialul
ședinței câte un exemplar din procesul verbal al ședinței anterioare. Domnul Mihaly
Alexandru având o copie xerox de pe Legea nr. 215/2001, privind administrația publică
locală publicată într-o formă anterioară, a predat-o domnului consilier Molnar Endre.
Domnul consilier Molnar Endre citeste consilierilor conținutul articolelor 42, 43, 44
din copia primită de la domnul consilier Mihaly Alexandru
Doamna secretar prezintă consilierilor conținutul Legii nr. 215/2001 republicată,
privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare. Arată că
Legea nr. 215 din 2001, privind administrația publică locală
a suferit mai multe
modificări. A fost modificată și republicată pe baza legii nr. 286 din 6 iulie 2006, pentru
modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001.A fost modificat
prin OUG nr. 20/2008, Legea nr. 35/2008, Legea nr. 131/2008, OUG nr. 66/2008, OUG nr.

105/2009, Legea nr.375/2009, Legea nr. 59/2010, Legea nr. 264/2011, Legea nr. 13/2012,
Legea nr. 74/2012, Legea nr. 76/2012.
Doamna secretar arată că la următoarea ședință va face câte o copie xerox din Legea
nr. 215/2001, cu ultimele modificări, pentru fiecare consilier.
Domnul primar prezintă prevederile art. 42 alineatul 5 și prevederile art. 42 alineatul
7 din Legea nr. 215/2001, care prevede că secretarul comunei supune spre aprobare
procesul verbal al ședinței anterioare și în termen de 3 zile de la terminarea ședinței,
secretarul unității administrativ-teritorial îl afișează la sediul primăriei și, după caz, pe
pagina de internet a primăriei o copie a procesului-verbal al ședinței. Nicicum nu are
obligația de a trimitre consilierilor copie de pe procesul verbal.
Doamna secretar arată că la cererea consilierului local care este interesat acesta
trebuie să comunice adresa de e-mail a lui și va trimite solicitantului o copie a procesului
verbal al ședinței. Doamna secretar arată că domnia sa a pregătit materialul solicitat de
domnul consilier Mihaly Alexandru dar domnul consilier a plecat fără să preia materialul
solicitat.
Preşedintele şedinţei întreabă dacă cineva mai are obiecţii.
Președintele ședinței supune la vot aprobarea punctelor de pe ordinea de zi.
Cu un număr de 10 voturi pentru ordinea de zi a şedinţei ordinare de lucru s-a
aprobat.
Preşedintele şedinţei trece la dezbaterea primului punct din ordinea de zi:
Prezentarea proceselor verbale încheiate în şedinţele ordinare de lucru a consiliului local
Vărgata din data de 30 mai 2012, din data de 29 iunie 2012 și ședință de constituire din
data de 25 iunie 2012.
Președintele ședinței întreabă dacă este necesar ca doamna secretar să citească
conținutul proceselor verbale.
Doamna secretar arată că va prezenta procesul verbal și dă citire procesului verbal
din data de 30 mai 2012.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că domnia sa, în ședința de lucru din data
de 30 mai 2012, a fost nemulțumit că au fost multe puncte pe ordinea de zi și nu a
considerat că timpul este suficient pentru dezbaterea tuturor problemelor înscrise pe ordinea
de zi. Părerea domniei sale este că așa probleme importante trebuiesc analizate mai în
amănunt și pentru aceasta este necesar mai mult timp.
Preşedintele şedinţei întreabă dacă cineva mai are obiecţii.
Președintele ședinței supune la vot procesele verbale ale ședințelor anterioare
Cu un număr de 10 voturi pentru s-a aprobat.
Se trece la dezbaterea celui de al doilea punct din ordinea de zi : Proiect de hotărâre
privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2012.
Domnul primar prezintă situația bugetului local respectiv capitolele de cheltuieli de
la care se pot face virări de credite. Arată că Primăria Vărgata are proiectele pentru
reabilitarea școlilor de pe teritoriul comunei Vărgata și pentru întocmirea proiectelor nu au
fost incluse sumele necesare în buget. Proicetele au fost întocmite și trebuie achitată
contravaloarea acestora.
Domnul consilier Molnar Endre arată că, dacă vorbim despre rectificarea bugetului
local trebuie să analizăm și să rezolvăm decontarea cheltuielilor asistenților personali.
Deasemeni trebuie rezolvată situația doamnei Marton Ilona care a depus o cerere prin care
solicită să fie achitate salariile cuvenite.

Domnul primar arată că, după părerea domniei sale, comuna Vărgata va primi
fonduri pentru acoperirea acestor cheltuieli până la sfârșitul anului.
Domnul consilier Molnar Endre arată că în această situație sunt mai multe persoane
și consideră că este necesar să fie lute măsuri urgente pentru rezolvarea acestei probleme.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că pentru această problemă trebuie să
găsească soluții de rezolvare persoanele care au competență în acest domeniu.
Domnul consilier Ambrus Jeno se interesează câte persoane sunt angajate ca asistenți
personali și câte persoane primesc indemnizatie și care este motivul că nu se poate achita
cheltuielile salariale.
Domnul primar prezintă consilierilor situația cu privire la asistenții personali angajați
și beneficiari de indemnizație precum și situația sumelor prevăzute și achitate până în
prezent.
Domnul consilier Molnar Endre prezintă conținutul art. 94 alineatul (1) litera ”a” din
Legea nr. 448/2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap care prevede ” Protecţia persoanelor cu handicap se finanţează din următoarele
surse: bugetul local al comunelor, oraşelor şi municipiilor, etc”.
Domnul consilier Mihaly Alexandru pune 2 întrebări domnului primar: Cine va fi
angajat ca diriginte de șantier care va supravgehea lucrarările de reabilitare a școlilor, dacă
este domnul Fabian Pal din orasul Sovata și ce salariu se va asigura pentru serviciile
prestate?
Domnul primar arată că la stabilirea salariului se ia în considerare contravaloarea
lucrării de C+M și la această valoare se aplică o cotă de la 1% la 3 %. Domnia sa s-a
angajat că va executa acest serviciu cu 1% din contravaloarea lucrării.
Domnul consilier Ambrus Jeno întreabă ce se întâmplă la lucrările executate la baza
sportivă? În timpul iernii constructorul a lucrat și când a sosit primăvara acesta a plecat și
au lăsat lucrarea fără pază. Ce se va întâmpla dacă se vor fura materialele?
Domnul primar arată că, contravaloarea investiției este în sumă de 5,5 miliarde de lei
și s-a primit numai suma de 2,5 miliarde de lei iar executantul lucrării nu a mai continuat
lucrarea deoarece a aflat că nu se asigură fonduri pentru această lucrare.
Domnul consilier Molnar Endre întreabă: din suma de 15.000 lei prevăzut pentru
acoperirea cheltuielilor cu inundatile, ce fel de cheltuieli vor fi suportate? Întreabă de ce a
fost asigurată apa potabilă pentru locuitorii comunei numai de câteva magazine existente pe
teritoriul comunei Vărgata?
Domnul primar arată că a fost numită o comisie de către prefectul judetului Mureș
,pentru evalurea pagubelor provocate de ploile torențiale din data de 4-5 iunie 2012 pe
teriotoriul comunei Vărgata, ploi care au produs o viitură și au afectat mai multe
gospodării, fântâni, case de locuit, poduri, podețe și prezintă valoarea pagubelor care
trebuiesc acoperite din suma de 15.000 lei.
Domnul consilier Kilyen Csaba, administratorul unor magazine care a asigurat apa
potabilă pentru locuitorii comunei Vărgata arată că, sunt persoane care nu au fost prezente
în gospodărie în perioada acestei catastrofe naturale și totuși membrii familiei au ridicat apa
plată pentru persoanele despre care se știe că sunt plecați în Germania.
Domnul viceprimar arată că domnia sa personal a asigurat hrană pentru persoanele
care au lucrat efectiv la scoaterea apei din curțile și din fântânile persoanelor afectate.
Domnul consilier Molnar Endre arată că domnia sa a participat în prima zi de
catastrofă la lucrările necesare și nu a fost servit cu mâncare. Întreabă dacă cineva din
partea primăriei a ținut o evidență cu cheltuielile efectuate cu această ocazie.

Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că, distribuirea apei a însemnat și o
campanie electorală.
Domnul consilier Kilyen Csaba neagă această afirmație.
Doamna secretar arată că în dimineața zilei de 5 iunie 2012 a fost în control domnul
subprefect din partea Instituției Prefectului Mureș precum și domnul inspector șef din
partea ISU Mureș și s-a dat dispoziție pentru luarea măsurilor necesare prescrise de
legislația în vigoare. Cu această ocazie s-a luat legătura cu administratorii magazinelor
existente pe teritoriul comunei Vărgata și împreună cu aceștia s-a stabilit ca magazinele
respective să distribuie apă pentru locuitorilor comunei Vărgata cu condiția ca,
contravaloarea apei, să fie plătită de Primăria Vărgata. În acest sens a s-a încheiat o
convenție între Primăria Vărgata și administratorii magazinelor.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că trebuie analizată foarte bine situația
bugetului local și virate sume pentru acoperirea cheltuielilor utile. Asigurarea pazei la baza
sportivă este asbsolut necesară.
Domnul primar arată că pe viitor trebuie găsită o soluție pentru paza bunurilor și
consideră necesară încheierea unui contract cu o firmă pentru pază și instalarea unor
camere de supraveghere video pe teritoriul comunei .
Domnul consilier Molnar Endre arată că pentru închirierea buldoexcavatorului care
a executat lucrări de reparații, de întreținere, lucrări ce a apărut în urma inundațiilor suma
care urmează să fie plătită este foarte mare.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că trebuie să luăm în considerare că această
lucrare a fost executată dar contravaloarea lucrării va fi achitată numai după câteva luni.
Domnul consilier Molnar Endre arată că ar fi necesară achiziționarea unui
buldoexcavator pentru comună printr-un contract lizing. Dacă am avea în proprietate un
buldoexcavator cu aceasta am putea executa lucrări și pentru alte persoane fizice sau
juridice și am avea o sursă de venit pentru comună.
Domnul primar arată că această problemă a mai fost discutată de consiliulu local dar
nu s-au găsit surse de bani pentru achiziționarea buldoexcavatorului. Totodată se pune
problema că trebuie să fie angajată o persoană care să lucreze pe acest utilaj care necesită
și cheltuieli cu întreținerea și funcționarea lui.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că achiziționarea unui buldoexcavator este
necesară și dacă vorbim de priorități consideră că acest utilaj este mai important pentru
comună decât baza sportivă a comunei.
Preşedintele şedinţei supune la vot al doilea punct din ordinea de zi, Proiectul de
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vărgata pentru anul
2012.
Domnul consilier Molnar Endre arată că se abține de la vot până ce va fi prezentată
detalierea cheltuielilor făcute cu ocazia indundațiilor precum și prezentarea facturilor care
au fost sau vor fi achitate cu această ocazie.
Domnul primar arată că o parte din facturi sunt la doamna contabila și o parte
urmează să fie întocmite și înaintate pentru decontare. Pe domnia lui o interesează ce
sumă se va achita pentru lucrările executate cu buldoexcavatorul. Ar fi necesar ca facturile
cu decontările să fie prezentate consilierilor la ședința comisiilor de specialitate.
Doamna secretar arată că facturile sunt la serviciul de contabilitate și dacă este
necesar se poate solicita doamnei contabile să facă o prezentare detaliată.
Domnul primar arată că există transparență și se pot verifica toate cheltuielile.

Cu 8 voturi pentru, se abţini domnii consilieri Mihaly Alexandru și Ambrus Jeno,
proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pentru comuna Vărgata
pentru anul 2012 se aprobă .
Se trece la dezbaterea al celui de al treilea punct din ordinea de zi: Proiect de
hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu pentru partidul romilor
Primarul comunei prezină proiectul de hoărâre privind aprobarea închirierii unui
spațiu pentru partidul romilor
Se trece la discuţii:
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă ce destinație au camerele existente în
clădirea veche a primăriei Vărgata?
Domnul consilier Molnar Endre arată că, primăria are nevoie de venituri și consideră
că se poate stabili o chirie de 100 lei/cameră lunar. Propune ca pentru evitarea
neînțelegerilor în contractul de închiriere să fie stabilit ca întreținerea clădirii să fie
asigurată de chiriaș. Totodată chiriașul să depună o sumă ca garanție care poate să fie de
trei ori mai mare decât chiria stabilită lunar.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că ar fi bine să fie stabilită o sumă mai mică
pentru chirie și chiriașul să execute lucrări de reparații a clădirii.
Domnul primar arată că partidele politice sunt non profit și trebuie luat în
considerare acest lucru.
Domnul consilier Molnar Endre arată că comuna realizează venituri din chirii și pe
acest motiv ține să fie stabilită o chirie conform pieței existente.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că această clădire trebuie vândută și din
suma obținută să fie achiziționat un buldoexcavator pentru comună.
Domnul consilier Molnar Endre arată că nu este de acord cu vânzarea clădirii pe
motivul că orice bun imobil se poate vinde odată și poate pe viitor ar putea fi de folos.
Domnul primar arată că acest imobil este necesar pentru comună. Pe viitor s-a gândit
să fie ridicat un garaj pentru autospeciala PSI în locul clădirii fostei primărie.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că avem un garaj și se poate modifica cu o
investiție mai mică decât construirea unei noi clădiri.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că se poate întocmi contractul de închiriere
cu Partidul Romilor pentru o perioadă de un an și dacă nu este necesară clădirea se poate
prelungi contractul de închiriere.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că trebuie stabilită o chirie de 100 lei/ pentru
cele două camere din sediul fostei primării.
Domnul consilier Ambrus Jeno propune ca contractul de închiriere cu Partidul
Romilor să fie întocmit pe termen de un an și contravaloarea chiriei să fie 200 lei/lună.
Domnul consilier Molnar Endre arată că suma pentru chirie să fie stabilită în valoare
de 200 lei lunar.
Domnul viceprimar Varga Ervin arată că suma de 150 lei lunar este suficientă pe
motiv că suprafața camerelor este mică .
Domnul consilier Katona Csaba-Peter propune ca suma stabilită să fie 150 lei lunar.
Domnul primar arată că părerea domniei sale este să nu adoptăm hotărârea ci la
următoarea ședință să invităm pe solicitant și să vedem dacă este de acord să plătească
acestă sumă propusă.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că fiecare partid are bani și poate să achite
suma stabilită.
Preşedintele şedinţei supune la vot amânarea adoptării acestei hotărâri.
Cu 10 voturi pentru, se aprobă amânarea hotărârii privind aprobarea închirierii

unui spațiu pentru partidul romilor.
Se trece la dezbaterea celui de al patrulea punct din ordinea de zi: Diferite
Domnul primar arată că este depusă cererea nr. 2006 din 11 iulie 2012 a doamnei
Balogh Tunde.
Președintele ședinței supune la vot și întreabă dacă consilierii locali sunt de acord cu
discutarea acestei cereri.
Toți consilieri locali sunt de acord.
Președintele ședinței prezintă conținutul cererii
Domnul consilier Katona Peter-Csaba arată că este vorba despre o tradiție în cadrul
comunei tradiție ce trebuie încurajată în așa fel încât copii la aceste evenimente să aibă
posibilitatea să-și dezvolte cunoștințele și să cunoscă valoarea muncii intelectuale.
Doamna consilier Balogh Blanka-Elizabeta arată că domnia ei a participat anul
trecut la tabără și a constatat că este foarte folositor pentru elevii noștri și contribuie la
dezvoltarea lor psihică, la emanciparea culturală a lor, la stabilirea unor relații de
colaborare și prietenie între tinerii care participă la această tabără. Copii talentați au fost
stimulați cu numeroase premii. Deci propune acordarea unui sprijin financiar pentru a
asigura participarea tinerilor din comuna noastră la astfel de tabere.
Președintele ședinței supune la vot.
Toți consilierii sunt de acord să fie acordat un sprijin financiar in sumă de 1000 lei
sumă care să fie cuprinsă în bugetul local la capitolul respectiv.
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă dacă pentru acoperirea cheltuielilor cu
indundațile se va acorda sprijin financiar din bugetul de stat?
Domnul consilier Ambrus Jeno propune să fie luate măsuri și să fie reparată strada
spre cimitirul din satul Mitresti.
Domnul consilier Katona Csaba-Peter arată că executarea lucrării de reaparția străzii
este necesară.
Domnul viceprimar arată că trebuie să verificăm la fața locului situația prezentată de
domnii consilieri și trebuie să luăm măsuri pentru repararea străzii respective.
Domnul primar arată că această situație nu a fost sesizată până în prezent de niciun
cetățean dar va verifica și se va lua măsuri.

Preşedinte de şedinţă
Laszlo Laszlo
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