ROMANIA
JUDETUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
PROCES

VERBAL

Încheiat astăzi la data de 02 martie 2012 în şedinţa ordinară a Consiliului local
al comunei Vărgata, judeţul Mureş.
Şedinţa este convocată de primarul comunei, ec. Balogh Istvan, prin dispoziţia
primarului nr. 44 din 27 februarie 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 de la această şedinţă ordinară este întocmit de doamna Marinescu
Ilona , secretar al Primariei comunei Vărgata.
Se face apelul nominal al consilierilor, rezultând că la lucrările şedinţei sunt
prezenţi : Varga Ervin, Katona Csaba-Peter, Laszlo Laszlo, Szasz Csaba-Levente,
Mihaly Alexandru , Fazakas Csaba, Isztojka Mihaly si Pasztor Istvan. Lipsesc domnii
consilieri : Mihaly Istvan, Csaloka Csaba si Kilyen Eva.
Pentru presedintele şedintei consiliului local este propus domnul consilier
Fazakas Csaba.
Preşedintele şedinţei salută pe cei prezenţi şi prezintă ordinea de zi a şedinţei
conform convocatorului :
1.
Prezentarea procesului verbal încheiat în şedinţa extraordinară de lucru a
Consiliului local Vărgata din data de 07 februarie 2012.
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a comunei Vărgata,
pentru anul şcolar 2012-2013
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al
comunei Vărgata pe anul 2012
4. Proiect de hotărâre privind însuşirea variantei finale a proiectului stema
comunei Vărgata, judeţul Mureş
5. Cererea nr. 413 din 14 02.2012
6.
Diferite
Preşedintele şedinţei supune aprobării ordinea de zi prezentată pe baza
convocatorului primarului. Consilierii locali sunt de acord cu ordinea de zi prezentată de
preşedintele şedinţei.
Președintele ședinței propune întroducerea pe ordinea de zi discutarea
următoarelor probleme: Proiectului de hatărâre privind aprobarea noilor indicatori
tehnico-economici ai investiției ,,Construirea unui pod și trei punți pietonale în comuna
Vărgata,, și Proiectul de hotărâre privind aprobare Planul de analiza și acoperire a
riscului pentru comuna Vărgata, județul Mureș.
Președintele ședinței supune aprobării consilierilor locali întroducerea pe ordinea
de zi discutarea proiectelor de hotărâri mai sus propuse . 7 consilieri sunt de acord și se
abține domnul consilier Mihaly Alexandru.
Preşedintele şedinţei trece la dezbaterea primului punct din ordinea de zi.
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Secretarul comunei prezintă procesul verbal şi întreabă dacă este necesar să fie
citit . Pentru fiecare consilier local odată cu comunicarea materialului şedinţei a fost
comunicat un exemplar din procesul verbal încheiat in data de 7 februarie 2012.
Preşedintele şedinţei întreabă dacă domnii consilieri locali au obiecţii asupra
procesului verbal prezentat.
Domnul consilier Mihaly Alexandru contestă că că la pagina 2 din Procesul
verbal încheiat la data de 7 februarie 2012 trebuie precizat că el nu a votat hotărârea cu
privire la inventarul domeniului public al comunei Vărgata și la pagina a 4-a din
procesul verbal trebuie corectat[ suma de 900 de milioane lei în 90.000 lei.
Preşedintele şedinţei supune la vot procesul verbal al ședintei ordinare de lucru a
consiliului local din data de 7 februarie 2012.
Cu un număr de 8 voturi pentru, procesul verbal încheiat în ședinta ordinară de
lucru al consiliului local al comunei Vărgata din data de 7 februarie 2012 s-a aprobat.
Se trece la dezbaterea celui de al doilea punct din ordinea de zi : proiect de
hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a comunei Vărgata, pentru anul şcolar 20122013.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că trebuie analizate prevederile noilor
reglementări apărute în domeniul învățământului . După informațiile pe care le are,
conform legislației în vigoare, la fiecare școală trebuie să fie ales un consiliu de
adminstrație care se compune din 7 persoane ( trei cadre didactice, două persoane din
rândul părinților, un delegat din partea primăriei și directorul unității de învățământ).
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că domnul consilier Mihaly Alexandru are
dreptate că într-adevăr există un consiliu de administație și la școala din Miercurea
Niraj.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că trebuie analizat ce se urmărește prin
această hotărâre, iar mai mult ca sigur că este vorba nu numai de schimbarea denumirii
unității de învățământ. Aceasta are o importanță pentru funcționarea în bune condiții a
școlilor în viitor.
Preşedintele şedinţei supune la vot al doilea punct din ordinea de zi, Proiectul de
hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a comunei Vărgata, pentru anul şcolar 20122013.
Cu un număr de 7 voturi pentru, , se abține domnul consilier Mihaly
Alexandru, se aprobă Proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a comunei
Vărgata, pentru anul şcolar 2012-2013 .
Se trece la dezbaterea celui de al treilea punct din ordinea de zi : Proiect de
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vărgata pe anul 2012.
Primarul comunei prezintă Nota de constatre a Curtii de Conturi din data de 15
februarie 2012 și arată că suma de 44000 lei trebuie să fie virată în contul Trezoreriei
Tg.Mureș, sumă pe care urmează să o recuperăm de la SC IZOREP Tg.Mureș. Arată că
Curtea de Conturi Tg-Mureș a verificat bugetul pentru obiectivul de investiții ,, Lucrări
de construcții, instalații și amenajări la Școala Generala Vărgata,, și a constatat că suma
de 129747 lei a fost virată în contul societății și lucrarea a fost executată cu 337 zile mai
târziu. Este considerată abatere de la legalitate si regularitate și pe acest motiv trebuie să
virăm banii în contul Trezoreriei și vom recupera suma virată de la SC IZOREP
Această sumă o vom recupera pe cale amiabilă și dacă nu ne înțelegem vom intenta
acțiune judecătorească pentru recuperarea sumei.
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Domnul primar arată că în bugetul local al comunei trebuie să cuprindem suma
necesară pentru confecționarea stemei comunei Vărgata.
Domnul consilier Szasz Csaba Levente arată că la Școala Generală din satul
Valea sunt necesare să să fie executate niște lucrări de reparații curente. Întreabă dacă
se poate confecționa stemă și pentru satele aparținătoare comunei.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că este urgentă executarea unor reparații
curente la școala primară din satul Valea.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că școala Generală din satul Vărgata
are un angajat care are în atribuțiile lui de serviciu întreținerea bunurilor școlilor și în
acest sens trebuie luate măsuri ca aceste reparații curente să fie executat de dumnealui.
Preşedintele şedinţei supune la vot al doilea punct din ordinea de zi , Proiect de
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vărgata pe anul 2012.
Cu un număr de 7 voturi pentru, împotriva este domnul consilier Mihaly
Alexandru, se aprobă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului
local al comunei Vărgata pe anul 2012.
Se trece la dezbaterea al celui de al patrulea punct din ordinea de zi: Proiect de
hotărâre privind însuşirea variantei finale a proiectului stema comunei Vărgata, judeţul
Mureş.
Domnul consilier Szasz Csaba Levente consideră că varianta întâia , care s-a
discutat în ședința din data de 7 februarie 2012, are puține elemente dar, cu modificările
propuse de domnii consilieri , să fie aprobată.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că, pentru simbolizarea faptului că, comuna
noastră se compune din cinci sate, peștele trebuie să aibă cinci dungi.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că ]n varianta finală , care va fi însușită
de consiliul local, stema comunei trebuie să respecte niște tradiții din trecut.
Cu un număr de 8 voturi pentru, este aprobat : proiectul de hotărâre privind
însuşirea variantei finale a proiectului stema comunei Vărgata, judeţul Mureş .
Se trece la dezbaterea celui de al cincilea punct din ordinea de zi : Cererea nr.
413 din 14 02.2012.
Secretarul comunei prezintă cererea nr.413 din 14 02.2012, depusă de societățile
care au magazine sau baruri pe teritoriul comunei.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că trebuie să luăm în considerare că
societatea TIMKO are o marfă de calitate , dar trebuie să analizăm foarte bine situația
prezentată și ce măsuri să propunem pentru protejarea petiționarilor.
Domnul consilier Szasz Csaba Levente arată că este concurență și fiecare
societate are posibilitatea să stabilească un preț mai mic pentru a atrage clienții.
Domnul consilier Pasztor Istvan arată că societatea TIMKO are marfă de calitate
și mărfurile sunt comercializate la prețuri convenabile și pe acest motiv realizează
vânzări importante.
Domnul consilier Varga Ervin vorbește în numele administratorilor acestor
societăți comerciale care au semnat cererea. Arată că semnatarii petiției sunt foarte
nemulțumiți pentru faptul că s-a eliberat autorizație de funcționare pentru SC TIMKO
SRL, pentru vânzarea ambulantă a produselor de panificație . Petiționarii consideră că
este o nedreptate față de ei, pe motivul că ei sunt localnici și dacă se organizează un
eveniment pe teritoriul comunei ei au o contribuție materială . Arată că acești
semnatari ai cererii sunt hotărâți că, dacă nu se vor lua măsuri pentru retragerea
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autorizației care s-a eliberat la S.C. Timko SRL , ei nu o să fie de acord să achite
impozitele și taxele cuvenite față de bugetul local al comunei Vărgata.
Domnul primar arată că domnia sa nu poate lua nici o măsură , dacă legislația așa
prevede , că exită concurența și dacă cineva depune o cerere pentru autorizație și toate
actele care trebuie anexate la cerere sunt în regulă , obligația autorităților locale este să
elibereze autorizația de funcționare
Domnul viceprimar FazakasCsaba arată că trebuie să ne gândim la avantajul
locuitorilor comunei , locuitorii care achiziționează mai ieftin produsele de panificație
de la societatea Timko .
Secretarul comunei arată că există libera concurență și orice comerciant,
persoană fizică sau juridică autorizată, poate desfășura activități de comercializare a
produselor dacă îndeplinesc condițiile legale prevăzute în legislația națională precum și
internațională. Dacă depune o cerere la primărie cu toate actele anexe , pe care le
prevede legea pentru obținerea unei autorizații de funcționare, organele locale au
obligația să elibereze autorizația. Prezintă art.8 indice 1 din H.G.nr.333/2003 , unde sunt
prevăzute cazurile în care autoritățile locale pot să respingă eliberarea autorizației de
funcționare.
Domnul consilier Varga Ervin arată că numărul cumpărătorilor la magazinele
locale au scăzut din cauza că a venit în comuna noastră societatea Timko. Poate ne
trezim într-o zi că va aduce ulei, zahăr și alte produse alimentare. Am cunoștință că
societatea Timko vinde produse rămase din ziua precedentă în magazinele din Tg
Mureș. Noaptea adună produsele de panificație din magazinele din Tg Mureș și aceste
produse cerere pentru autorizație și toate actele care trebuie anexate la cerere sunt în
regulăcerere pentru autorizație și toate actele care trebuie anexate la cerere sunt în
regulă le vinde la noi în comună.
Domnul consilier Mihaly Alexandru propune ca SC Timko să închirieze un
spațiu comercial pe teritoriul comunei Vărgata și să facă vânzarea în aceste spații
comerciale . Dacă locuitorii comunei nu sunt mulțumiți cu calitatea produselor trebuie
să apeze la organele competente (exemplu la Protecția Consumatorilor).
Se trece la dezbaterea celui de al şaselea punct din ordinea de zi : Proiectul de
hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai investiției
,,Construirea unui pod și trei punți pietonale în comuna Vărgata,,.
Cu un număr de 7 voturi pentru, o abținere, se abține domnul consilier Mihaly
Alexandru, se aprobă proiectul de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnicoeconomici ai investiției ,,Construirea unui pod și trei punți pietonale în comuna
Vărgata,,.
Se trece la dezbaterea celui de al şaptelea punct din ordinea de zi: Proiectul de
hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscului pentru comuna
Vărgata, județul Mureș.
Cu un număr de 7 voturi pentru, o abținere, se abține domnul consilier Mihaly
Alexandru, se aprobă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și
acoperire a riscului pentru comuna Vărgata, județul Mureș.
Preşedintele şedinţei trece la discutarea problemelor diverse.
Domnul primar arată că secretariatul general al UDMR-lui consideră că este
necesar un sistem de sprijinire a familiilor și a copiilor și în acest sens este necesar
elaborarea și mediatizarea unor măsuri și acțiuni de sprijin care vizează familia și
copilul. În acest sens ar fi necesară sprijinirea acestora pe plan local.
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Domnul primar arată că într-adevăr este un program care merită să fie sprijinit
dar comuna noastră, în momentul de față, nu are fondurile necesare.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că este o inițiativă foarte bună care merită
sprijinită pe plan local și să ne gândim ce măsuri putem lua în acest sens.
Domnul primar arată că domnul Kilyen Arpad, care a plecat din satul Vadu,
dorește să doneze pentru comunitatea Vărgata niște picturi pentru care trebuie
confecționate rame cu geam.
Domnul primar aduce la cunoștința consilierilor că miercuri după masă la ora 16
o să fie o ședință cu programul LEADER și solocită să participe și consilierii locali.
Domnul primar aduce la cunoștința consilierilor că s-a întâlnit cu preoții din
comuna Vărgata, cărora le-a prezentat proiectul care se execută pentru asigurarea
energiei electrice la capelele construite și care urmează să fie construite pe teritoriul
comunei Vărgata. Arată posibilitățile de schimburi de terenuri pentru construirea
capelelor din satele Vărgata și Valea.
Preşedinte de şedinţă
Fazakas Csaba

Contrasemnează
Secretar
Marinescu Ilona
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