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C O N V O C A R E

                      d-lui(d-nei) consilier………………………………………

Prin prezenta sunteti convocat la sedinta ordinară a Consiliului local care va avea loc în 
data de 31 iulie 2013, ora  20,00 la sediul Primăriei Vărgata, cu următoarea ordine de zi:

1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa  ordinară de lucru a 
consiliului local  Vărgata din data de 22 mai  2013,
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea   revocării hotărârii nr. 11 din 27 februarie 
2013 privind contractarea  unui împrumut în valoare de 2,5 milliarde lei, în conformitate 
cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind luarea unor măsuri 
pentru  reducerea  unor  arierate  din  economie,  alte  măsuri  financiare,  precum  şi 
modificarea unor acte normative
3. Proiect  de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă  al comunei Vărgata, județul Mureș
4. Proiect  de hotărâre privind numirea persoanei cu atribuţii de indrumare, control şi 
constatare  a încălcării  legii  în domeniul  Prevenirii  şi  Stingerii  Incendiilor  pe teritoriul 
comunei Vărgata, județul Mureș.
5. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  privind  condiţiile  de 
autorizare  şi  funcţionare  a  unităţilor  comerciale  şi  de  prestări  servicii  şi  a  diverselor 
activităţi desfăşurate pe domeniul public al comunei Vărgata
6. Proiect  de hotărâre  privind  stabilirea  și  sancționarea  contravenților  pe teritoriul 
comunei Vărgata.
7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  privind adoptarea unui  model unic de 
proces-verbal  de  constatare  i  sanc ionare  a  contraven iilor  prev zuteş ţ ţ ă  în  Hot rârileă  
Consiliului Local al comunei V rgataă
8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Vărgata pentru 
anul 2014
9. Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  Actului  Adițional  nr.  1  la  contractul  de 
concesiune   a imobilului cu destinaţie de cabinet medical din comuna Vărgata
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei primăriei și a statului de funcții 
al aparatului de specialitate al primarului comunei Vărgata
11. Cererea nr. 1.741 din 24  mai 2013 a domnului Incze Kalman-Ede  –  șeful de post 
al Poliției Vărgata
12. Cererea nr. 1.798  din 03 iunie 2013 a Parohiei Unitariane din Tg Mures
13. Cererea nr. 2.022 din 17 iunie 2013 a  doamnei Marton Ilona 
14. Diferite

PRIMAR,

ing.ec. Balogh Istvan
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