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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 14 martie 2014 în şedinţa extraordinară de lucru a
Consiliului local al comunei Vărgata, judeţul Mureş.
Şedinţa este convocată de primarul comunei, ec. Balogh Istvan, prin dispoziţia
primarului nr. 53 din 12 martie 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 extraordinare este întocmit de doamna Dobandi Ida
consilerul cu atribuții de contabilitate în cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Vărgata.
Se face apelul nominal al consilierilor, rezultând că la lucrările şedinţei extraordinare
de lucru sunt prezenţi domnii consilieri : Katona Csaba-Peter, Marton Zoltan, Laszlo
Laszlo, Nagy Csaba, Molnar Endre și viceprimarul comunei Varga Ervin. Lipsesc domnii
consilieri locali: Mihaly Alexandru, Kilyen Csaba, Isztojka Mihaly, Ambrus Jeno și Balogh
Blanka-Elizabeta
Preşedinte al şedinţei a fost ales domnul consilier Marton Zoltan.
Președintele ședinței salută pe cei prezenţi și declară deschise lucrările ședinței.
Domnia sa 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 26 februarie 2014,
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperarii Consiliul local Vargata cu
Asociaţia „Caritas - Asistenţă Socială” filiala Organizaţiei Caritas Alba Iulia în vederea
realizării în comun a proiectului „O şansă pentru un viitor mai bun- servicii
socio- psiho- educative pentru copii în situaţii de risc”
Preşedintele şedinţei, domnul consilier Marton Zoltan, 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.
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 februarie 2014.
Președintele ședinței întreabă dacă sunt obiecții asupra procesului verbal ?
Nu sunt obiecții asupra procesului verbal din data de 26 februarie 2014.
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Președintele ședinței supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare de lucru a
consiliului local din data de 26 februarie 2014.
6 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 aprobarea cooperarii Consiliul local Vargata cu Asociaţia „Caritas - Asistenţă
Socială” filiala Organizaţiei Caritas Alba Iulia în vederea realizării în comun a proiectului „O
şansă pentru un viitor mai bun- servicii socio- psiho- educative pentru copii în situaţii de
risc” .
Primarul comunei ec. Balo gh Istvan prezintă : Proiectul de hotărâre privind aprobarea
cooperarii Consiliul local Vargata cu Asociaţia „Caritas - Asistenţă Socială” filiala
Organizaţiei Caritas Alba Iulia în vederea realizării în comun a proiectului „O şansă pentru
un viitor mai bun- servicii socio- psiho- educative pentru copii în situaţii de risc”.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Katona Csaba-Peter atrage aten ția căeste foarte important ca în
cadrul acestui program să fie favorizați copii din satele Grisorul și satul Vadu.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arată că susținerea acestui program este în interesul
comunității locale dar problema se pune cu finanțarea acestei activități.
Domnul consilier Marton Zoltan arată că pe teritoriul comunei Vărgata sunt foarte
multe probleme de rezolvat. Orice activitate necesită fonduri și consideră că priorită țile
trebuiesc stabilite în funcția de urgențele comunei .
Domnul consilier Katona Csaba-Peter arată că persoana care este angajată la
Organizația Caritas din comuna Vărgata trebuie să desfășoare activitate și pe teritoriul altor
comune. Organizația Caritas are probleme financiare deși lunar comuna Vărgata contribuie
la suportarea cheltuielilor cu angajatii societății .
Președintele ședinței supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperarii
Consiliul local Vargata cu Asociaţia „Caritas - Asistenţă Socială” filiala Organizaţiei Caritas
Alba Iulia în vederea realizării în comun a proiectului „O şansă pentru un viitor mai bunservicii socio- psiho- educative pentru copii în situaţii de risc” .
Toți consilierii locali prezenți la ședință votează ,,împotriva,,

Preşedinte de şedinţă.
Marton Zoltan

Contrasemnează.
Secretar
Marinescu Ilona

