ROMANIA
J U D E T U L MURES
COMUNA V A R G A T A
CONSILIUL L O C A L

PROCES V E R B A L

Incheiat astazi, la data de 3 februarie 201 in §edin|a extraordinara de lucru a
consiliului local al comunei Vargata, judetul Mures.
Sedinta este convocata de primarul comunei, ec. Balogh Istvan, prin dispozitia
primarului nr. 14 din 30 ianuarie2017. Sedinta este convocata pentru data de 3 februarie
20I7oral8.
Prezenfa consilierilor la §edin|a s-a asigurat prin invitatie scrisa in care s-a aratat
data, ora, locul desfasurarii acesteia precum §i proiectul ordinei de zi. Procesul verbal al
acestei sedinte extraordinare este intocmit de doamna Laszlo Ottilia Zsofia, avand
atributii de secretar.
Se face apelul nominal al consilierilor, rezultand ca la lucrarile §edintei ordinare de
lucru sunt prezenti domnii, consilieri locali:
- KILYEN CSABA - UDMR
- VARGA ERVIN - UDMR
- LASZLO LASZLO - UDMR
- NAGY M I H A L Y - UDMR
- AMBRUS JENO -PCM
- SZASZ LEVENTE -PCM
- DOBOS JENO -PCM
- KOVACS FERENCZ -UDMR
- NAGY K A L M A N ISTVAN - UDMR
- ISZLAI JOZSEF - UDMR
- FAZAKAS CSABA - PCM
La sedinta consiliului local sunt prezenti domnul doctor Kovacs Jozsef §i domnul inginer
Fabian Attila, ca invitati.
Presedintele sedintei este domnul Kilyen Csaba.
Presedintele §edintei saluta persoanele prezente la sedinta extraordinara de lucru a
consiliului local Vargata §i prezinta ordinea de zi a sedintei consiliului local, conform
convocatorului ce a fost comunicat tuturor consilierilor.
Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Supunere spre aprobare a procesului verbal incheiat in sedinta extraordinara de
lucru a Consilului Local Vargata din data de 6 ianuarie 2017
2. Proiectul de hotarare privind incheierea unui nou contract de salubrizare

3.

Proiectul de hotarare privind aprobarea contractarii unui imprumut de investisie
in valoare de 4 7 8 . 0 0 0 lei , in vederea cofinantarii finalizarii proiectului de
investitie "Retea de canalizare menajera si static de epurare pentru localitatile
Mitresti, Vargata, Valea , jude§ul Mures, aprobat de Comitetul de Credite al
Bancii CEC
4. Ptoiectu de hotaraie privind aprobarea Regulamentul comunal privind organizarea
pa§unatului precum §i exploatarea paji§tilor §i a pa§unilor de pe raza teritoriului
administrativ al comunei Vargata, judetul Mures
5. Cerere lui Muszka Ivan.
Presedintele sedintei supune spre aprobare consiliului local ordinea de zi prezentata pe
baza convocatorului primarului.
Domnul primar ec. Balogh Istvan solicita consilierilor sa fie de acord cu suplimentarea
ordinei de zi cu patru proiecte de hotariri :
1. Proiectu de hotarare privind infiintarea serviciului public de salubrizare,
aprobarea Studiului de Oportunitate §i a condi^iilor de delegare a gestiunii Serviciului
Public de Salubrizare al Comunei Vargata
2. Proiectul de hotarari privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
investitiei „ C O N S T R U I R E §1 D O T A R E G R A D I N I T A C U P R O G R A M P R E L U N G I T
IN C O M U N A V A R G A T A , J U D E J U L M U R E $ "

3. Proiectu de hotararari privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
investitiei„MODERNZARE

S T R A Z I SI D C 2 7 A I N C O M U N A V A R G A T A J U D E T U L

MURES"

4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificdrii prevederilor hotdrdrii nr. 24
din 16 august 2016 cu privire la aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai
investitiei ,,Construirea unui pod §i trei pun{i pietonale peste Niraj in comuna Vargata " .
Prezinta pe scurt motivul pentru care trebuiesc introduse aceste proiecte de hotarari pe
ordinea de zi.
Cereri:
1. Cererea Inspectoratului de Politie Mure§
2. Cererea consilierilor locali, Fazakas Csaba, Dobos Jeno, Szasz D.
Levente §i Ambrus Jeno
Doamna secretara arata ca suplimentarea ordinei de zi se poate face numai pentru
probleme urgente, care nu poate fi amanate pana la sedinta urmatoare §i numai cu votul
majoritatii consilierilor locali prezenti.
Domnul presedinte de ^edinfa supune la vot introducerea pe ordinea de zi a celor patru
proiecte de hotarari.
Toti consilierii locali sunt de acord sa fie introdus pe ordinea de zi aceste proiecte de
hotarari si cererile.
Domnul primar arata ca deoarece sunt prezenti domnul doctor si domnul inginer, ca
invitati pentru a asculta parerea, opinia lor, in legatura cu, proiectul de hotarare jaivind^robarea
Regulamentul comunal privind organizarea pa§unatului precum §i exploatarea paji§tilor §i
a pa§unilor de pe raza teritoriului administrativ al comunei Vargata, judetul Mures, ar
trebui sa se discute punctui patru de pe ordinea de zi. Toata lumea este de acord.

Se trece la dezbaterea celui de al patrulea punct din ordine de z i : Proiectul de hotarare
privind aprobarea Regulamentul comunal privind organizarea pa^unatului precum
§i exploatarea paji^tilor §i a pa^unilor de pe raza teritoriului administrativ al
comunei Vargata, judetul Mures.
Se trece la discutii:
Domnul primar arata ca pasunatul este o problema, pentru ca ciobanii terc cu turmele de
oi unde apuca, fara a tine cont de dreptul de proprietate si de productia agricola aflata pe
terenurile oamenilor. De foarte multe ori a fost sesizat verbal de oamenii din comuna cu
aceasta problema. Considera ca aceasta problema ar terbui reglementat. A invitat pe
domnul doctor veterinar Kovacs Jozsef si pe domnul inginer agronom Fabian Attilia de a
cere in fa^a consilierilor opinia domnilor in legatura cu aceasta problema.
Domnul dr. Kovacs Jozsef considera si el ca aceasta problema a pa§unatului trebuie
reglementata, penrtu ca ciobanii fac ce vor §i unde trece o turma de oaie lasa dupa ei cu
excrementele de oaie, paraziti, ce prezinta pericol pentu corpul uman. Proprietarii de
animale au obigatia de a se prezenta la medicul veterinar pentru a inregistra animalele,
animal sa aiba crotalie, sa comunice medicului veterinar orice eveniment de nastere,
sacrificare pentru consum propriu, moarte, pierdere crotalie, disparitie, sau regasire
animal. Inainte ca animalele, primavara sa iasa la pasunat trebuiesc deparazitati. O alta
problema sunt cainii vagabonzi. nu prea sunt identificati cu microcipi,ei sunt cei mai mari
purtatori de paraziti. Asteapta un mic sprijin in cazul oamneilor care de§i au fost somati
nu vor sa se conformeze.
Domnul doctor considera ca desi nu este usor proprietarilor de animale dar aceasta
situatie a pasunatului trebuie reglementata.
Domnul inginer Fabian Attila arata cain viitor oricum trebuie facut amenajamentul
pastoral. Prezinta doua artiocle din Legea 407/2006, privind numarul maxim de caini la
turme de oi si din Legea 149/2015 privind perioada cand pasunatul este interzis.
Considera ca acesata problema a pasunatului trebuie reglementata pentru ca este
inacceptibil ca turmele de oi sunt la tot pasul fara a tine cont de proprietatea oamenilor si
de productia agricola.
Ambrus Jeno considera ca este foarte greu de respectat acest regulament.
Domnul primar intraba daca domnul doctor §i domnul inginer sunt de acor de a face parte
din aceasta comisie de pasunat. Domnii sunt de acord daca au nevoie de o parere
profesionala din parte lor.
Domnul Fazakas Csaba arata prima data trebuie inceput cu cainii.
Domnul Kilyen Csaba considera ca acest regulament trebuie adus la cuno§tinta
proprietarilor de turme, de a se conforma in viitor.
Presedintele de sedinta supune la vot Proiectu de hotarare privind apobarea Regulamentul
comunal privind organizarea pasunatului precum §i exploatarea paji§tilor §i a pa§unilor de
pe raza teritoriului administrativ al comunei Vargata, judetul Mure§.
11 consilieri sunt de acord §i voteaza "pentru". Hotararea s-a adoptat.

Se terce la dezbaterea urmatorului punct din ordinea de zi: Proiectul de hotarare
privind infiintarea serviciului public de salubrizare, aprobarea Studiului de
Oportunitate §i a conditiilor de delegare a gestiunii Serviciului Public de
Salubrizare al Comunei Vargata.
Domnul primar prezinta proiectul de hotarare
Se trece la discutii:
Domnul primar arata ca ,ca urmare a faptului ca in momentul de fata Comuna
Vargata nu are un contract pentru serviciul de salubrizare pe teritoriul comunei,
conducerea UAT-ului considera ca este necesara implementarea unci solutii pe termen
intermediar pana la intrarea in vigoare a contractului de delegare a gestiunii atribuit de
catre A D l ECOLECT MURES, prin delegarea gestiunii serviciului de colectare si
transport a deseurilor menajere §i reciclabile.
Presedintele de sedinta supune la vot Proiect de hotarare privind infiintarea
serviciului public de salubrizare, aprobarea Studiului de Oportunitate §i a condi^iilor de
delegare a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al Comunei Vargata.
11 consilieri sunt de acord si voteaza "pentru". Hotararea s-a adoptat
Se terce la dezbaterea urmatorului punct din ordinea de zi: Proiectul de
hotarare privind incheierea unui contract cu firma SC F&G Eco S R L pentru
serviciul de salubrizare al Comunei Vargata.
Domnul primar prezinta proiectul de hotarare
Se trece la discutii:
Domnul primar arata ca de la 1 februarie comuna Vargata nu are asigurat un contract
de salubrizare a comunei. Principalul motiv pentru acesta este ca firma SC Salubritate
Valea Nirajului SRL Acatari a anuntat primarul comunei ca din iferite motive nu va mai
efectua prestarea cestui serviciu, de fapt este vorba de unele lipsuri de la firma care nu
mai ofera posibilitatea de a efectua acest serviciu in viitor.Dupa cum stiti, in acest an
Consiliul Judetean Mures are obligativitatea de a pune in functiune Sistemul integrat de
gestionare a deseurilor in jud. Mures. Pana la aceasta data a fost selectionata firma care
va asigura functionarea depozitului de de§euri din Sanpaul. In curand se finalizeaza
caietele de sarcini pentru licitarea serviciului de colectare a deseurilor din judet si
depunerea lor la un depozit autorizat. Avand in vedere ca acest procedeu este de durata,
preconizam ca pentru cateva luni avem nevoie de un nou operator, pana ce firmele
selectate de judet vor intra in serviciu. In acest sens am studiat ofertele postate pe SEAP
de cinci operatori care ofera servicii de colectare si transportare a deseurilor din judetul
Mures. Pe langa datele postate pe SEAP am solicitat oferte personalizate pentru comuna
noastra, avand in vedere numarul de locuitori producatori de deseuri, distanta dintre
comuna §i sediul beneficiarului, numarul curselor necesare. Astfel ofertele de pret ale
operatorilor de colectare si transport deseuri sunt mai ridicate fata de cele avute pana
acum. Dupa cercetarea pietei §i consultarea operatorilor avem oferta cea mai avantajoasa
din parte firmei SC F&G Eco SRL Tg. Mure§ care ofera serviciul la un pret de
4,05 lei/persoana/luna. Avand in vedere faptul ca anul trecut fiecare persoana a platit
teoretic 3 lei pe luna, acesta este o crestere, dar este mai mic decat eel preconizat odata cu
introducerea acestei noi taxe de 80 de lei/tona de de§euri, caz in care am estimate pretul
la un nivel de 6 lei, practicat de unii operatori.

Domnul Fazakas Csaba Considera ca acest pert de 4,05 lei este mult dar a inteles ca nu
este mai ieftin, arata ca ar trebui sa se coleteze deseul de mai multe ori pe luna nu numai
odata pentru ca in perioada de vara este greu a depozita gunoiul la casa oamenilor.
Domnul primar arata ca in acest caz 6 lei + tva ar fi pretul nu patru l e i .
Presedintele sedintei supune la vot: Proiect de hotarare privind incheierea unui contract
cu firma SC F&G Eco SRL pentru serviciul de salubrizare al Comunei Vargata.
11 consilieri voteaza "pentru". Hotararea s-a adoptat
Se trece la dezbaterea urmatorului punct din ordine de zi: Proiectul de hotarare
privind aprobarea contractarii unui imprumut de investisie in valoare de 478.000 lei
, in vederea cofinantarii finalizarii proiectului de investitie "Retea de canalizare
menajera si static de epurare pentru localitatile Mitresti, Vargata, Valea , judesul
Mures, aprobat de Comitetul de Credite al Bancii C E C
Domnul primar prezinta proiectul de hotarare, conform avizului aprobat de Comitetul de
Credite al Bancii CEC
Presedintele sedintei supune la vot Proiect de hotarare.
11 consilieri voteaza "pentru". Hotararea s-a adoptat.

Se trece la dezbaterea urmatorului punct din ordine de zi: Proiectul de hotarari
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investifiei „CONSTRUIRE §1
D O T A R E GRADINITA C U PROGRAM P R E L U N G I T IN COMUNA V A R G A T A ,
J U D E T U L MURE§"
Domnul primar prezinta proiectul de hotarare.
Se trece la discutii:
Domnul primar arata ca este o posibilitate de a depune un proiect de a continua
construirea si dotarea gradinitei la guvem.
Presedintele sedintei supune la vot Proiect de hotarare.
11 consilieri voteaza "pentru". Hotararea s-a adoptat.

Se trece la dezbaterea urmatorului punct din ordine de zi : Proiectu de
hotararari privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai investitiei
"MODERNZARE STRAZI ^ I DC27A IN COMUNA V A R G A T A J U D E T U L
MURES"
Domnul primar prezinta proiectul de hotarare.
Se trece la discutii:
Domnul primar arata ca este vorba despre un proiect de modemizare de strazi ce se va
depune la guvem si pentru acesta este nevoie de aprobarea consilierilor.
Fazakas Csaba intraba, cand decidem care sunt strazilecare intra in acest proiect.
Domnul Balogh Istvan arata ca a fost decis in urma cu doi ani, cand a fost facut proiectul
original.
Presedintele sedintei supune la vot Proiect de hotarare.
11 consilieri voteaza "pentru". Hotararea s-a adoptat.

Se trece la dezbaterea urmatorului punct din ordine de zi : Proiectu de hotararari
privind aprobarea modificdrii prevederilor hotararii nr. 24 din 16 august 2016 cu
privire la aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai investitiei „Construirea
unui pod §i trei punfi pietonale peste Niraj in comuna Vargata " .
Domnul primar prezinta proiectul de hotarare.
Presedintele sedintei supune la vot Proiect de hotarare.
11 consilieri voteaza "pentru". Hotararea s-a adoptat.
Se trece la cereri:
1. Cererea lui Muszka Ivan
Presedintele sedintei prezinta cererea.
Consilierii ajung la consens in ce prive§te necesitatea respectarii HCL. Nr.38 din 2016
privind aprobarea , luarea unor masuri pentru plata datoriilor cuvenite fata de bugetui
local si in cazul lui Lunka Levente. Resping cererea.
2. Cererea Inspectoratului de Politie Judetean Mures
Presedintele sedintei prezinta cererea.
in momentul de fata reteau de apa si canal inca nu functioneaza. Cand va funcfiona vor
reveni asupra problemei. Tofi consilierii sunt de acord.
3. Cererea consilierilor Fazakas Csaba, Dobos Jeno, Szasz D. Levente, ambrus Jeno
Presedintele sedintei prezinta cererea.
Domnul primar arata ca in zilele urmatoare va verifica legaliatatea cererii §i va da raspuns
la cerere.

Presedinte de sedinta

Secretar

