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ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi la data de 20 ianuarie 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. 16 din 16 ianuarie 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 şedinţei ordinare este întocmit de doamna Marinescu Ilona
secretarul comunei Vărgata.
Se face apelul nominal al consilierilor, rezultând că la lucrările şedinţei ordinare de
lucru sunt prezenţi domnii consilieri : Marton Zoltan, Nagy Csaba, Balogh BlankaElizabeta, Laszlo Laszlo, Ambrus Jeno, Isztoika Mihaly, Mihaly Alexandru, Molnar Endre
Kilyen Csaba și viceprimarul comunei Varga Ervin. Lipsește domnul consilier local Katona
Csaba-Peter.
Pentru președenția ședinței este propus domnul viceprimar Varga Ervin.
Președintele ședinței salută persoanele prezente la ședința ordinară 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 09 ianurie 2015.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei Vărgata, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.964/2002
3. Proiect de hotărâre cu privire la revocarea hotărârii consiliului local nr. 46 din 12
decembrie 2014 cu privire la aprobarea închirierii directe a spațiului în suprafață de 12 mp
situat în str. Principală nr. 32, comuna Vărgata, județul Mureș ( fostul sediul al Primăriei
Vărgata), proprietate publică a comunei Vărgata, către S.C. Prodcomserv Veszi SRL din Tg
Mureș
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei Vărgata la programul „
Poliţie – autorităţi locale servicii publice în parteneriat” şi a semnării unei Convenţii de
cooperare cu IPJ Mureş
5. Diferite
Preşedintele şedinţei, domnul consilier Varga Ervin, supune spre aprobare
consiliului local ordinea de zi prezentată pe baza convocatorului primarului.
Toţi consilierii locali prezenţi la ședința consiliului local sunt de acord cu ordinea de zi
prezentată de președintele ședinței.
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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 09 ianuarie 2015.
Președintele ședinței întreabă dacă sunt obiecții asupra procesului verbal ?
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că în conținutul procesului verbal din data
de 09 ianuarie 2014 nu sunt menționate toate discuțiile purtate în ședința consiliului local.
Propune ca pe viitor dezbaterile din ședințele consiliului local să fie înregistrate .
Președintele ședinței supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare de lucru a
consiliului local din data de 09 ianuarie 2015.
9 consilieri locali sunt de acord cu procesul verbal și votează ,, pentru,,. Domnul
consilier Kilyen Csaba nu votează pe motivul că la ședința consiliului local din data de 09
ianuarie 2015 nu a fost prezent.
Se trece la dezbaterea celui de-al doilea punct din ordinea de zi: Proiectul de
hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
comunei Vărgata, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.964/2002.
Domnul primar ec. Baloghg Istvan prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
modificării inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vărgata,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.964/2002.
Se trece la discuții:
Domnul primar Balogh Istvan arată că în data de 11 decembrie 2014 a fost făcută
recepția finală a lucrărilor de reabilitare a Căminului Cultural din localitatea Valea, comuna
Vărgata, județul Mureș.
Domnul consilier Molnar Endre întrebă, cât este valoarea finală a clădirii căminului
cultural din localitatea Valea? Suma calculată trebuie să fie trecută în expunerea de motive.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că trebuie să depună documentația la Centru
din Alba Iulia pentru a obține ultima tranșă stablită în proiect. Este necesar să obținem
diferența de sumă de la Alba Iulia ca să putem achita o parte din împrumutul care a fost
ridicat de la bancă.
Președintele ședinței supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vărgata, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.964/2002.
8 consilieri locali votează ,,pentru,,. Se abține domnul consilier Mihaly Alexandru și
votează împotriva domnul consilier Ambrus Jeno.
Doamna secretar jr. Marinescu Ilona arată că hotărârile privind patrimoniul se adoptă
cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie. Pentru adoptarea
acestei hotărâre trebuie să voteze cu ”da” cel puțin 8 consilieri locali.
Se trece la dezbaterea celui de-al treilea punct din ordinea de zi: proiectul de hotărâre
cu privire la revocarea hotărârii consiliului local nr. 46 din 12 decembrie 2014 cu privire la
aprobarea închirierii directe a spațiului în suprafață de 12 mp situat în str. Principală nr. 32,
comuna Vărgata, județul Mureș ( fostul sediul al Primăriei Vărgata), proprietate publică a
comunei Vărgata, către S.C. Prodcomserv Veszi SRL din Tg Mureș.
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Doamna secretar prezintă proiectul de hotărâre cu privire la revocarea hotărârii
consiliului local nr. 46 din 12 decembrie 2014 cu privire la aprobarea închirierii directe a
spațiului în suprafață de 12 mp situat în str. Principală nr. 32, comuna Vărgata, județul Mureș
( fostul sediul al Primăriei Vărgata), proprietate publică a comunei Vărgata, către S.C.
Prodcomserv Veszi SRL din Tg Mureș.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă dacă, cu ocazia închirierii spațiului
pentru farmacie, a fost organizată licitația și dacă a mai participat o altă firmă la licitație.
Domnul primar Balopgh Istvan arată că trebuie verificată această situație pentru a
răspunde la această întrebare.
Domnul consilier Laszlo Laszlo întreabă dacă firma S.C. Prodcomserv Veszi SRL din
Tg Mureș asigură servicii pentru Primăria comunei Vărgata?
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că la stabilirea chiriei pentru farmacie au
fost mai multe propuneri și întreabă cum s-a stabilit suma de 100 lei?
Doamna secretar jr.Marinescu Ilona arată că la votarea proiectului de hotărâre privind
stabilirea chiriei lunare a farmaciei majoritatea consilierilor locali au votat pentru stabilirea
chiriei în suma de 100 lei.
Președintele ședinței supune la vot proiectul de hotărâre cu privire la revocarea
hotărârii consiliului local nr. 46 din 12 decembrie 2014 cu privire la aprobarea închirierii
directe a spațiului în suprafață de 12 mp situat în str. Principală nr. 32, comuna Vărgata,
județul Mureș( fostul sediul al Primăriei Vărgata), proprietate publică a comunei Vărgata,
către S.C. Prodcomserv Veszi SRL din Tg Mureș.
10 consilieri locali votează ,,pentru,,.
Se trece la dezbaterea celui de-al patrulea punct din ordinea de zi : proiectul de
hotărâre privind aprobarea participării comunei Vărgata la programul „ Poliţie – autorităţi
locale servicii publice în parteneriat” şi a semnării unei Convenţii de cooperare cu IPJ Mureş.
Domnul primar ec. Balogh Istvan prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
participării comunei Vărgata la programul „ Poliţie – autorităţi locale servicii publice în
parteneriat” şi a semnării unei Convenţii de cooperare cu IPJ Mureş.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că, nu este corect, ca opiniile consilierilor
din ședința consiliului local din anul trecut au fost prezentate la șeful Poliției din Miercurea
Niraj. Domnul consilier Ambrus Jeno s-a întîlnit cu șeful poliției și a comentat niște lucruri
care nu corespund realității.
Domnul consilier Ambrus Jeno întreabă dacă pentru activitatea pe care o desfășoară pe
teritoriul comunei Vărgata poliția locală, ajung 20 de litri de motorină lunar?
Domnul consilier Molnar Endre arată că părerea domniei sale este că 20 de litri de
motorină lunar nu ajung.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că șeful poliției este mulțumit că primește lunar
20 de litri de carburant și nu a solicitat acordarea unei cantități de carburant mai mare.
Președintele ședinței supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea participării
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comunei Vărgata la programul „ Poliţie – autorităţi locale servicii publice în parteneriat” şi a
semnării unei Convenţii de cooperare cu IPJ Mureş.
10 consilieri locali votează ,, pentru”.
Se trece la dezbaterea celui de-al cincilea punct din ordinea de zi: Diferite
Domnul viceprimar Varga Ervin prezintă contractul de intervenție care s-a încheiat cu
Primăria comunei Hodoșa. Arată că în caz de nevoie pentru deplasarea echipei, Primăria
Hodoșa va deconta dublu contravaloarea carburantului care a fost folosit în caz de
intervenție.
Domnul consilier Molnar Endre întreabă pe domnul primar dacă s-a interesat de
calendar pentru echipa PSI?
Domnul consilier Marton Zoltan arată că este necesară procurarea unor hărți ale
comunelor cu străzile și cu nr. administrative.
Domnul consilier Molnar Endre arată că este necesar ca să fie făcută o vizită în toate
satele în care urmează să se facă intervenții .
Preşedinte de şedinţă.
Varga Ervin

Contrasemnează.
Secretar
Marinescu Ilona

