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ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL

PR O C E S V E R B AL

Încheiat astăzi la data de 03 noiembrie 2014 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. 171 din 30 octombrie 2014.
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,
Kilyen Csaba, Laszlo Laszlo,
Ambrus Jeno, Mihaly Alexandru, Molnar Endre, Katona Csaba-Peter și viceprimarul
comunei Varga Ervin. Lipsesc domnii consilieri locali Nagy Csaba, Balogh Blanka-Elizabeta
și Isztoika Mihaly .
Pentru președenția ședinței este propus domnul viceprimar Varga Ervin.
Președintele ședinței salută persoanele prezente la ședința ordinară a consiliului local
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 10 octombrie 2014
2. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care
aparţin
domeniului public al comunei Vărgata, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.964/2002
3. Cererea nr. 3441 din 16 octombrie 2014 a doamnei Fulop Iren
4. 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 10 octombrie 2014.
Președintele ședinței întreabă dacă sunt obiecții asupra procesului verbal ?
Nu sunt obiecții.
Președintele ședinței supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare de lucru a
consiliului local din data de 10 octombrie 2014.
6 consilieri locali sunt de acord cu procesul verbal și votează ,, pentru,,. Domnii
consilieri Mihaly Alexandru și Katona Peter Csaba nu votează pe motivul că nu au fost
prezenți la ședința consiliului local din data de 10 octombrie 2014.
Se trece la dezbaterea celui de-al doilea punct din ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public
al comunei Vărgata, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.964/2002
Primarul comunei ec. Balogh Istvan prezintă : Proiectul de hotărâre privind
modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
comunei Vărgata, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.964/2002
Se trece la discuții:
Domnul consilier Marton Zoltan arată că valoarea lucrării de modernizare a Căminului
Cultural din satul Valea prezentată în raportul semnat de domnul Gligor Robert este în suma
de 374.171 lei, iar domnul primar cu ocazia zilelor culturale care a avut loc în data de 24
octombrie 2014 în Căminul Cultural din satul Valea
a prezentat că valoarea acestei
investiție făcută pentru modernizarea căminului cultural Valea a fost în suma de 229.000 lei.
Domnul primar ec. Balogh Istvan arată că valoarea proiectului făcut prin Leader a fost
în suma de 62.000 euro și domnia sa, avea cunoștință despre această sumă. Dar oricum
urmează să fie făcută inventareierea lucrărilor efectuate și o să fie făcută o dare de seamă
despre lucrările executate. Proiectul cu modernizarea Căminului cultural Valea a fost
verificat de delegații trimiși din Alba Iulia , delegații care fac verificările și nu s-au constatat
nereguli.
Domnul consilier Marton Zoltan se înteresează de situația scaunelor care era vorba că
se vor achiziționa pentru căminele culturale.
Domnul primar Balogh Istvan arată că urmează să fie făcut un alt proiect a cărui
valoare va fi în funcție de suma de bani care va rămâne după repartizarea sumelor alocate.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că, contravaloarea clădirii Căminului cultural va
crește cu suma prezentată de domnul primar în proiectul de hotărâre.
Domnul consilier Molnar Endre întreabă dacă în contravaloarea clădirii se va calcula și
manopera lucrării plus TVA ul achitat pentru executantul lucrării . Cheltuielile cu dirigintele
de șantier și taxele plătite pentru ISC dacă va fi calculat în contravaloarea clădirii.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că se va modifica valoarea clădirii cu suma
cheltuiuă pentru modernizarea clădirii.
Domnul consilier Mihaly Alexandru se interesează ce firmă de construcții a realizat
această lucrare de modernizare a căminului cultural din satul Valea.
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Domnul primar răspunde la întrebare și arată că lucrarea a fost executată de firma
T.R.M. Construcții SRL.
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă dacă contravaloarea lucrării a fost
achitată pentru firma de construcții.
Domnul primar arată că încă nu a fost achitată toată suma . Mai trebuie să plătească
salariul cuvenit pentru dirigintele de șantier și taxa cuvenită pentru ISC.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că cheltuielile se ridică la 83.000 euro
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă că ce firmă a întocmit proiectul lucrării
de modernizare a căminului cultural din satul Valea.
Domnul primar ec Balogh Istvan arată că proiectantul lucrării de modernizare a
căminului cultural este firma Z Plan SRL .
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că sunt încheiate contracte de prestări
servicii cu firmele care au făcut lucrările și salariul pentru dirigintele de șantier este calculat
după valoarea stabilită în contractul de prestări servicii.
Președintele ședinței supune la vot
4 consilieri locali votează ,,pentru,, . Domnul consilier Ambrus Jeno votează
,,împotriva,, și domnii consilieri Molnar Endre, Marton Zoltan și Mihaly Alexandru se abțin.
Domnul consilier Ambrus Jeno votează împotriva deoarece domnia sa de la început nu
a fost de acord cu proiectul prezentat. Domnul consilier Kilyen Csaba arată că proiectul
trebuie aprobat așa cum este prezentat de domnul primar, că de fapt această clădire rămâne
în patrimoniul comunei Vărgata și în momentul de față este o clădire foarte valoroasă.
Domna secretar Marinescu Ilona arată că Legea nr. 215/2001 privind administrația
pubvlică locală , republicată prevede că hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a
două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie. Deci în această situa ție sunt
necesare 8 voturi ,, pentru,,.
Domnul primar Balogh Istvan propune ca să fie amânată adoptarea hotărârii pentru o
ședință extraordinară care va fi miercuri în data de 05 noiembrie 2014.
Doamna secretar roagă pe consilierii locali care nu votează ,,pentru,, să prezinte
motivele pentru care nu sunt de acord cu această hotărâre și la următoarea ședin ță să fie
pregătițisă prezinte toate nelăpmuririle în așa fel ca valoarea proiectului să poată fi stabilită
corect.
Domnul consilier Molnar Endre solicită informații concrete despre lucrările care au
fost cuprinse în proiect, care au fost executate suplimentar, perioada în care a fost realizată
lucrarea, suma care a fost cuprinsă în contractul lucrării, suma care a fost achitată la
executant , la proiectant, la dirigintele de șantier și suma rămasă de achitat.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că pentru dirigintele de șantier s-au plătit foarte
mulți bani.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că suma de 3700 lei, salariul cuvenit pentru
dirigintele de șantie,r dacă lucrarea s-a realizat în termen de un an, nici nu este o sumă foarte
mare.
Se trece la dezbaterea celui de-al treilea punct din ordinea de zi: Cererea nr. 3441 din
16 octombrie 2014 a doamnei Fulop Iren.

4

Domnul Varga Ervin prezintă Cererea nr. 3441 din 16 octombrie 2014 a doamnei
Fulop Iren
Se trece la discuții:
Domnul consilier Marton Zoltan arată că trebuie să acordăm un ajutor pentru
pesroanele care au nevoie pentru înmormântarea membrilor de familie.
Domnul consilier Ambrus Jeno susține propunerea domnului consilier Marton Zoltan.
Domnul primar arată că prin aceasta se crează un precedent și vor depune cererei
foarte multe persoane.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că este vorba despre o chestiune foarte
sensibilă. Trebuie stabilite niște criterii pe baza cărora să fie acordată suma solicitată.
Domnul consilier Kilyen Csaba propune să fie achitată c.v sicriului pentru care a
prezentat factură fiscală.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că trebuie adoptată o hotărâre a consiliului local
prin care să fie stabilite criterile de acordare a sumelor solicitate.
Domnul primar arată că trebuie să pregătim o hotărâre a consiliului local cu criterile de
acordare a unei sume pentru ajutor de înmormântare.
8 consilieri locali votează ,,pentru,,.
Se trece la dezbaterea celui de-al patrulea punct din ordinea de zi: Diferite
Domnul primar arată că domnul Incze Kalman dorește să cumpere 300 de bucăți de
țiglă care au fost recuperate cu ocazia demolării unor clădiri publice.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că prețul să fioe 0,50 lei / bucata
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că și domnia sa este interesat să cumpere
țiglădacă se vinde.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că țigla trebuie vândută deoarece se distruge.
Preşedinte de şedinţă.
Varga Ervin

Contrasemnează.
Secretar
Marinescu Ilona

