RO M Â N IA
JUDEȚUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
PR O C E S VE R BAL
Încheiat astăzi la data de 27 noiembrie 2015 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. 180 din 19 noiembrie 2015.
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 ordinare este întocmit de doamna Marinescu
Ilona secretarul comunei Vărgata.
La ședința consiliului local este prezent domnul primar ec. Balogh Istvan.
Se face apelul nominal al consilierilor, rezultând că la lucrările şedinţei ordinare de
lucru sunt prezenţi domnii consilieri locali: Isztoika Mihaly, Laszlo Laszlo, Ambrus
Jeno, Mihaly Alexandru, Nagy Csaba, Kilyen Csaba, Molnar Endre, Marton Zoltan,
Katona Csaba-Peter și viceprimarul comunei Varga Ervin. Lipsește domnul consilier
local Balogh Blanka-Elizabeta.
Președente de ședință este domnul consilier Nagy Csaba.
Președintele ședinței salută persoanele prezente la ședința ordinară de lucru a
consiliului local Vărgata.
Președintele ședinței prezintă ordinea de zi a şedinţei consiliului local, conform
convocatorului ce a fost comunicat tuturor consilierilor. Ordinea de zi este următoarea:
1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în ședința ordinară de lucru a
consiliului local Vărgata din data de 26 octombrie 2015
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vărgata
pentru anul 2015
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al
comunei Vărgata la data de 30 septembrie 2015
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiţie a Proiectului
privind „Modernizare drumuri de exploatatie agricola in comuna Vargata” cu o valoare
totala de 5.291.063 lei, din care 4.249.006 lei valoare eligibila si 1.042.057 lei valoare
neeligibila, rezultata in urma avizării partiale a procedurilor de achiziţie publica
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de garantare de la
FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 40% din
fondurile nerambursabile pentru implementarea Proiectului privind ,,Modernizare
drumuri de exploatatie agricola in comuna Vargata”
6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii duratei contractului pentru
acordare de Servicii social-medicale nr.894/16.03.2015
7. Cerereri
Preşedintele şedinţei, supune spre aprobare consiliului local ordinea de zi
prezentată pe baza convocatorului primarului.
Consilierii locali prezenţi la ședința consiliului local sunt de acord cu ordinea de zi
prezentată de președintele ședinței conform convocatorului prezentat .

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 26 octombrie 2015.
Președintele ședinței întreabă dacă sunt obiecții asupra procesului verbal din data
de 26 octombrie 2015?
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă cine și pe ce bază a fost desemnată
doamna Farkas Eva ca să întocmească procesul vernbal al ședinței din data de 26
octombrie 2015?
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că în procesul verbal nu apar toate
discuțiile purtate la ședința consiliului local și nu este redactat exact așa cum s-au
desfășurat discuțiile. Textul redactat nu prezintă realitatea.
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că pe baza actelor normative în vigoare
fiecare angajat trebuie să aibă un înlocuitor iar în caz de concediu de odihnă , concediu
medical sau alte ocazii atribuțiile angajatului care lipsește trec în sarcina persoanei care
îl înlocuiește. Fișa postului care este întocmită pentru fiecare angajat al primăriei Vărgata
conține sarcinile de serviciu pe care le arefiecare angajat și sunt nominalizate
persoanele care o să le înlocuiască . Atribuțiile secretarul comunei în cazul că este în
concediu trec în sarcina doamnei Farkas Eva.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că și domnia sa dorește ca toate discuțiile
purtate în cadrul ședințelor consiliului local să fie înregistrate audio.
Alte obiecții nu sunt .
Președintele ședinței supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare de lucru a
consiliului local din data de 26 octombrie 2015.
8 consilieri locali sunt de acord cu procesul verbal și votează ,, pentru
Domnul consilier Mihaly Alexandru este împotriva. Domnul consilier Isztoica Mihaly se
abține pe motivul că nu a fost prezent în ședința consiliului local din data de 26
octombrie 2015.
Se trece la dezbaterea celui de-al doilea punct din ordinea de zi : Proiectul de
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2015.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului local pe anul 2015.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că sunt foarte multe cifre prezentate în anexa
la buget, pe care domnia sa nu le înțelege.
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că aceste lămuriri trebuiesc făcute în
ședințele comisiilor de specialitate la care trebuie invitate persoanele care pot da
explicații asupra situației bugetului local. Arată că bugetul local se compune din două
părți partea de venituri și partea de cheltuieli. La partea de venituri sunt trecute sumele
care reflectă veniturile din diferite surse.
La partea de cheltuieli pe capitole sunt trecute chltuielile care sunt planificate
repartizate pe articole.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că diferența de 105 mii lei reprezintă suma
rămasă necheltuită din anul trecut.
Președintele ședinței supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului local pe anul 2015.
8 consilieri locali votează pentru , domnul consilier Ambrus Jeno se abține iar
domnul consilier Mihaly Alexandru votează împotriva.
Se trece la dezbaterea celui de-al treilea punct din ordinea de zi : Proiectul de
hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Vărgata la

data de 30 septembrie 2015
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
contului de execuție a bugetului local al comunei Vărgata la data de 30 septembrie 2015
Se trece la discuții
Domnul consilier Ambrus Jeno solicită lămuriri privitoare la execuția bugetului local
al comunei Vărgata.
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că trimestrial compartimentul financiar
întocmește bilanțul privitor la realizarea veniturilor și cheltuielilor iar după predarea
bilanțului , compartimentul financiar prezintă bugetul consiliului local pentru aprobarea
contului de execuția bugetară.
Domnul consilier Ambrus Jeno întreabă pe domnul primar, dacă în ședința
consiliului local din data de 26 octombrie 20915 domnul consilier Molnar Endre a
solicitat modificarea Inventarului domniului public al comunei Vărgata prin înlocuirea
denumirii străzii Kocsis din satul Valea în Molnar?
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că s-a făcut această modificare așa cum a
fost aprobată de domnii consilieri locali.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului
de execuție a bugetului local al comunei Vărgata la data de 30 septembrie 2015
8 consilieri locali votează ,, pentru”. Se abține domnul consilier Ambrus Jeno iar
domnul consilier MihalyAlexandru este împotriva.
Președintele ședinței trece la dezbaterea celui de-al patrulea punct din ordinea de
zi : Proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii de investiţie a Proiectului
privind „Modernizare drumuri de exploatatie agricola in comuna Vargata” cu o valoare
totala de 5.291.063 lei, din care 4.249.006 lei valoare eligibila si 1.042.057 lei valoare
neeligibila, rezultata in urma avizării partiale a procedurilor de achiziţie publica.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezină Proiectul de hotărâre privind aprobarea
valorii de investiţie a Proiectului privind „Modernizare drumuri de exploatatie
agricola in comuna Vargata” cu o valoare totala de 5.291.063 lei, din care 4.249.006 lei
valoare eligibila si 1.042.057 lei valoare neeligibila, rezultata in urma avizării partiale a
procedurilor de achiziţie publica.
Se trece la discuții:
Domnul primar prezintă situația lucrărilor ce se vor executa în cadrul proiectului.
Domnul consilier Katona Csaba Peter întreabă de ce până în prezent nu a fost
solicitat comisionul de garantare? Toate cheltuielile neeligibile trebuie să fie achitate din
bugetul local al comunei Vărgata.
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă dacă în proiectul de modernizare a
drumurilor de exploatare sunt cuprinse mai multe drumuri? Este necesar ca proiectul să
fie prezentat domnilor consilieri locali pentru ca aceștia să cunoască conținutul
proiectului.
Domnul primar ec Balogh Istvan arată că proiectul cu modernizarea drumurilorde
exploatatie agricola in comuna Vargata are 3 sectoare și detailat prezintă cuprinsul
acestora:
Primul sector : De la casa domnului Sztratya Ferencz până la Zephat.
Al doilea sector pe lângă casa domnului Moldovan Bela spre Dig- Magdolna lângă
râîul Niraj .
Al treilea sector pornește de la Valea – Vărgata – Vadu .
Domnul consilier Mihaly Alexandru solicită lămuriri cu privitoare la cheltuielile
eligibile și cheltuielile neeligibile întreabă ce înseamnă avizul parțial al procedurilor de
achiziție?

Domnul primar ec. Balogh Istvan dă explicațiile necesare .
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii
de investiţie a Proiectului privind „Modernizare drumuri de exploatatie agricola in
comuna Vargata” cu o valoare totala de 5.291.063 lei, din care 4.249.006 lei valoare
eligibila si 1.042.057 lei valoare neeligibila, rezultata in urma avizării partiale a
procedurilor de achiziţie publica.
8 consilieri locali votează pentru . Se abțin domnii consiliri locali Mihaly Alexandru
și Ambrus Jeno.
Președintele ședinței trece la dezbaterea celui de-al cincilea punct din ordinea de
zi : Proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de garantare de la
FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 40% din
fondurile nerambursabile pentru implementarea Proiectului privind ,,Modernizare
drumuri de exploatatie agricola in comuna Vargata”
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
solicitarii unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii
obligatiilor de plata a avansului de 40% din fondurile nerambursabile pentru
implementarea Proiectului privind ,,Modernizare drumuri de exploatatie agricola in
comuna Vargata”
Se trece la discuții
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitarii
unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de
plata a avansului de 40% din fondurile nerambursabile pentru implementarea Proiectului
privind ,,Modernizare drumuri de exploatatie agricola in comuna Vargata”
8 consilieri locali votează pentru . Se abțin domnii consiliri locali Mihaly
Alexandru și Ambrus Jeno.
Președintele ședinței trece la dezbaterea celui de-al șaselea punct din ordinea de
zi : Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii duratei contractului pentru
acordare de Servicii social-medicale nr.894/16.03.2015
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezină Proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea prelungirii duratei contractului pentru acordare de Servicii social-medicale
nr.894/16.03.2015
Se trece la discuții
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă dacă se modifică suma care trebuia
alocată lunar la Organizația Caritas Alba Iulia.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că suma care a fost stabilită până în prezent
nu se modifică.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea
prelungirii duratei contractului pentru acordare de Servicii social-medicale
nr.894/16.03.2015
10 consilieri locali votează pentru .
Președintele ședinței trece la dezbaterea celui de-al șaptelea punct din ordinea de
zi : Cereri
Domnul viceprimar Varga Ervin prezintă cererea doamnei Muzska Rozalia care
solicită ajutor financiar pentru executarea lucrăriulor de reparații capitale la casa de locuit
unde locuiește împreună cu fiica sa și cu cei patru nepoți.
Se trece la discuții
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că este o răspundere pentru autoritățile
locale și trebuie analizată modalitatea prin care se poate rezolva cererea doamnei
Muszka.Repararea casei de locuit nu este posibilă pe motivul că, casa este foarte

degradată și necesită executarea unor lucrări care nu se pot executa iarna. Trebuie găsită o
locuință unde să se mute familia. Domnia sa s-a gândit la clădirea fostei primării.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că în satul Vadu este o locuință unde a
locuit ciobanul satului Vadu. Domnul consilier Molnar Endre arată că sunt 4 copii în
familie care trebuiesc ajutați și de părinții acestora.Domnul consilier Varga Ervin arată că
domnia sa împreună cu doamna consilier cu atribuții de asistent social în cadrul
Primăriei comunei Vărgata anul trecut au găsit o casă de copii în comuna Gheorghe Doja
unde au transportat pe unul dintre copii. Din nefericire , după o scurtă perioadă , mama
copilului l-a luat pe acesta de la casa de copii.
Domnul consilier Katona Csaba Peter arată că trebuie găsită o soluție deoarece
casa se poate prăbuși peste cei patru copii iar responsabilitatea cade asupra autorităților
locale.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că trebuie să găsim o soluție cât mai urgent.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că pe teritoriul comunei Vărgata sunt
foarte multe case goale și se poate închiria o casă pentru întreaga familie ( părinții și cei 4
copii).
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că se vor lua măsuri pentru rezolvarea
problemei.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că proiectul cu modernizarea celor patru
școli s-a pierdut , iar pe viitor chiar în luna decembrie 2015 se ivește o posibilitate să
depunem un proiect în care să fie cuprinsă și școala primară din satul Valea și Grădinița
de copii din Vărgata , clădirea care nu este finalizată.
Clădirea școlii primare din satul Valea a fost solicitată de Parohia RomanoCatolică din Valea , dar conducerea parohiei este de acord să renunțe de solicitarea
clădirii cu condiția ca Primăria Vărgata să asigure o recompensă anuală de 20 ml lemn de
foc.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că parohia solicită dar consiliul local trebuie
să negocieze cu parohia.
Domnul consilier Molnar Endre arată că trebuie evaluată valoarea imobilului și să
fie achitată contravaloarea acestuia în lemn de foc.
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că această problemă prezentată de domnul
primar este mai complexă. Este vorba despre un imobil care a fost revendicat pe baza OG
nr. 94/2000 de Parohia romano-catolică din satul Valea. Trebuie lămurită situația juridică
actuală a imobilului și trebuie găsită modalitatea de dobândire a acestuia. Parohia
romano-catolică trebuie să intabuleze clădirea și după aceia aceasta să fie cumpărată de
comuna Vărgata cu respectarea actelor normative în vigoare.

Preşedinte de şedinţă.
Nagy Csaba

Contrasemnează.
Secretar
Marinescu Ilona

