ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi la data de 04 mai 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. 64 din 29 aprilie 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 Farkas Eva
consilier cu atribuții de impozite și taxe locale al 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: Nagy Csaba, Balogh Blanka-Elizabeta,
Laszlo Laszlo, Ambrus Jeno, Kilyen Csaba, Molnar Endre, Marton Zoltan, Katona
Csaba-Peter și viceprimarul comunei Varga Ervin. Lipsesc domnii consilieri locali
Mihaly Alexandru și Isztoika Mihaly.
Domnul consilier Katona Csaba-Peter propune ca președente de ședință să fie
domnul consilier Laszlo Laszlo. Președintele ședinței este domnul consilier Laszlo
Laszlo.
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 şedinţa ordinară
de lucru a consiliului local Vărgata din data de 15 aprilie 2015.
2. Proiect de hotărâre privind menținere U.A.T.Comuna Vărgata în teritoriul eligibil
LEADER al Asociației Valea Nirajului
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Actului adițional de modificare al
art.36 din Contractul de Delegare, precum și Politica Tarifară – anexă la Contractul
de Delegare- actualizate în concordanță cu Actul Adițional nr.2 la Contractul de
Credit.
4. Discutarea Cererii înaintate de Asociația OTISZ.
Preşedintele şedinţei, supune spre aprobare consiliului local ordinea de zi
prezentată pe baza convocatorului primarului.
Domnul primar ec Balogh Istvan propune întroducerea pe ordinea de zi alocarea
unei sume de 1.300 lei pentru organizarea zilelor pompierilor voluntari în comuna
Vărgata.
Toţi consilierii locali prezenţi la ședința consiliului local sunt de acord cu ordinea
de zi prezentată de președintele ședinței.
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 15 aprilie 2015.
Președintele ședinței întreabă dacă sunt obiecții asupra procesului verbal din data
de 15 aprilie 2015 ?

Obiecții nu sunt .
Președintele ședinței supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare de lucru a
consiliului local din data de 15 aprilie 2015.
9 consilieri locali sunt de acord cu procesul verbal și votează ,, pentru,,.
Se trece la dezbaterea celui de-al doilea punct din ordinea de zi : Proiectul de
hotărâre privind menținerea U.A.T.Comuna Vărgata în teritoriul eligibil LEADER al
Asociației Valea Nirajului
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind
menținerea U.A.T.Comuna Vărgata în teritoriul eligibil LEADER al Asociației Valea
Nirajului
Se trece la discuții:
Domnul consilier Laszlo Laszlo propune să fie aprobat proiectul de hotărâre în
foma propusă de domnul primar.
Președintele ședinței supune la vot proiectul de hotărâre privind menținerea
U.A.T.Comuna Vărgata în teritoriul eligibil LEADER al Asociației Valea Nirajului
9 consilieri locali votează ,, pentru”.
Se trece la dezbaterea celui de-al treilea punct din ordinea de zi :
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
proiectului Actului adițional de modificare al art.36 din Contractul de Delegare, precum
și Politica Tarifară – anexă la Contractul de Delegare- actualizate în concordanță cu Actul
Adițional nr.2 la Contractul de Credit.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea
proiectului Actului adițional de modificare al art.36 din Contractul de Delegare, precum
și Politica Tarifară – anexă la Contractul de Delegare- actualizate în concordanță cu Actul
Adițional nr.2 la Contractul de Credit.
Se trece la discuții
Domnul consilier Katona Csaba-Peter întreabă pe domnul primar - în comuna
Vărgata când o să funcționeze sitemul de alimenate cu apă? Locuitorii comunei Vărgata
doresc acest lucru.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că proiectul de alimentare cu apă va fi
terminat probabil în termen de 2 ani.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că domnia sa dorește explicații cu privire la
conținutul expunerii de motive prezentată cu privire la aprobarea proiectului Actului
adițional de modificare al art.36 din Contractul de Delegare, precum și Politica Tarifară –
anexă la Contractul de Delegare- actualizate în concordanță cu Actul Adițional nr.2 la
Contractul de Credit.
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea
proiectului Actului adițional de modificare al art.36 din Contractul de Delegare, precum
și Politica Tarifară – anexă la Contractul de Delegare- actualizate în concordanță cu Actul
Adițional nr.2 la Contractul de Credit.
9 consilieri locali votează ,, pentru”.
Președintele ședinței trece la dezbaterea celei de-al patrulea punct din ordinea de
zi : Discutarea Cererii înante de Asociația OTISZ.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că trebuie aprobată suma solicitată pentru
corul care își desfășoară activitate pe teritoriul comunei Vărgata.
Domnul consilier Katona Csaba-Peter arată că oricum trebuie acordat sprijinul
solicitat pentru activitatea corului din comuna Vărgata . Este lăudabil că există în comuna
noastră o astfel de activitate culturală..Trebuie analizată situația bugetului local și în
funcție de acesta să fie acordată suma solicitată.

Președintele ședinței trece la dezbaterea celei de-al cincilea punct din ordinea de
zi : Discutarea Cererii înaintate de domnul Szabo Arpad
Toți consilierii locali sunt de acord să fie alocată o sumă de 1.300 lei pentru
organizarea zilelor pompierilor voluntari care va avea loc în perioada de 8-10 mai 2015
în comuna Vărgata.
Preşedinte de şedinţă.
Laszlo Laszlo

Contrasemnează.
Secretar
Marinescu Ilona

