ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
PROCES

VERBAL

Încheiat astăzi la data de 30 ianuarie 2013 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. 10 din 24 ianuarie 2013.
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 Primăriei comunei Vărgata.
Secretarul comunei arată consilierilor locali că, conform prevederilor art. 4 din
Legea nr.176/1 septembrie 2010, privind integritatea în exercitarea funcțiilor și
demnităților publice pentru modificarea Legii nr.144/2007, consilierii locali au
obligația să depună declarațiile de avere și declarațiile de interese. Declarațiile
menționate se depun în termen de 30 de zile de la data numirii sau a alegerii în funcție
ori de la data începerii activităţi. Nu au depus declarații domnii consilieri Mihaly
Alexandru, Ambrus Jeno, Balogh Blanka-Elisabeta, Isztojka Mihaly, Katona CsabaPeter, Kilyen Csaba. Secretarul comunei roagă consilierii locali să depună declarațiile
de avere și declarațiile de interese, declarații ce trebuiau depuse la începutul
mandatului. Până în prezent au depus declarații numai domnii consilieri Laszlo
Laszlo, Molnar Endre, Marton Zoltan, Varga Ervin și Nagy Csaba deși formulare
pentru declarații au fost distribuite tuturor consilierilor încă în timpul primei ședințe a
noului consiliul local ales.
Se face apelul nominal al consilierilor, rezultând că la lucrările şedinţei sunt
prezenţi : Nagy Csaba, Katona Csaba-Peter, Ambrus Jeno, Marton Zoltan, Molnar
Endre, Laszlo Laszlo, Balogh Blanka-Elizabeta, Mihaly Alexandru, viceprimarul
comunei Varga Ervin, Isztojka Mihaly și Kilyen Csaba.
La ședința consiliului local este prezentă doamna Farkas Eva angajata primăriei
comunei Vărgata în cadrul compartimentului de impozite și taxe .
Preşedintele şedinţei, domnul consilier Varga Ervin, 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 cu următoarea ordine de zi
1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa
ordinară de lucru a consiliului local Vărgata din data de 09 ianuarie 2013,
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul
2013
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea destinaţiei masei lemnoase
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atribuită ca şi cota de tăiere şi aprobarea preţurilor cu care se valorifică
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării autoturismul marca
Peugeot 206
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de
interes local, ale familiilor beneficiare de ajutor social
6. Cererea domnului Mihaly Alexandru si a doamnei Mihaly Margareta
7. Diferite
Preşedintele şedinţei supune spre aprobare consiliului local ordinea de zi
prezentată pe baza convocatorului primarului.
Domnul primar arată că pe ordinea de zi trebuie întrodusă discutarea proiectului
de hotărâre privind înfiinţarea serviciului public de gospodărire comunală în Comuna
Vărgata până la finalizarea proiectului cu titlul " Înfiinţarea şi dotarea serviciului de
gospodărire comunală în Comuna Vărgata, Judeţul Mureş Promovarea dansului
popular în Comuna Vărgata, Judeţul Mureş” .
Preşedintele şedinţei întreabă dacă consiliul local este de acord cu întroducerea
pe ordinea de zi a propunerii domnului primar .
Toți consilierii locali sunt de acord cu discutarea problemei propusă de domnul
primar.
Președintele ședinței supune spre aprobare consiliului local ordinea de zi
prezentată pe baza convocatorului primarului.
Toți consilierii locali sunt de acord cu ordinea de zi propusă.
Preşedintele şedinţei trece la dezbaterea primului punct din ordinea de zi și
întreabă dacă sunt obiecții asupra procesului verbal încheiat în şedinţa ordinară de
lucru a consiliului local Vărgata din data de 09 ianuarie 2013.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că în urma analizării procesului
verbal încheiat în ședința ordinară de lucru a consiliului local din data de 9 ianuarie
2013a constatat că numărul voturilor exprimate de consilierii locali sunt trecute corect.
Are niște obiecții care vor fi consemnate de domnia sa printr-o adresă scrisă.
Doamna secretra arată că este foarte atentă ca actele normative adoptate de
consiliul local să fie afișate în termenul prevăzut de lege.
Președintele ședinței domnul viceprimar Varga Ervin supune la vot procesul
verbal încheiat în ședința ordinară de lucru a consiliului local din data de 09 ianuarie
2013. Toți consilierii locali sunt de acord cu procesul verbal.
Cu unsprezece voturi pentru s-a aprobat procesul verbal al ședinței din data de
09 ianuarie 2013.
Se trece la dezbaterea celui de al doilea punct din ordinea de zi: Proiect de
hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013
Domna Farkas Eva consilier la compartimentul de impozite și taxe locale
prezintă expunerea de motive privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul
2013.
Secretarul arată că în data de 27 decembrie 2012 a apărut Hotărârea Guvernului
nr. 1309 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele și taxele locale și
alte taxe asimiliate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2013,
actul normativ care prevede că autoritățile deliberative ale administrației publice
locale au obligația ca până la data de 31 decembrie 2012 să adopte, să completeze sau
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să modifice după caz hotărârile adoptate cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor
locale pentru anul 2013. Adoptarea acestei hotărâre nu s-a realizat. În data de 9
ianuarie 2013 a apărut Ordonanța Guvernului nr. 1 pentru reglementarea unor măsuri
financiar –fiscale în domeniul impozitelor și taxelor locale, actul normativ care
prevede că autoritățile publice locale pot adopta hotărâri privind reducerea nivelurilor
valorilor impozabile, impozitelor și taxele locale prevăzute în HGR nr. 1309/2012, cel
mult până la nivelurile prevăzute prin hotărârile consiliilor locale respective adoptate
de către acestea pentru anul 2012. Hotărârile pot fi adoptate în termen de cel mult 20
de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe. În data de 23 ianuarie 2013 a
apărut Ordonanța Guvernului nr. 8 pentru completarea și modificarea Legii nr.
571/2003, privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar fiscale, actul
normativ care precizează că prevederile Ordonanței nr. 1 din 2013 sunt aplicabile
numai de autoritățile administrației publice locale care nu au înregistrate la data de 31
decembrie 2012 arierate, așa cum sunt definite de Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale. Actele normative vor fi analizate de consilierii locali care vor adopta
hotărârile cu respectarea actelor normative prezentate.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Kilyen Csaba propune stabilirea nivelurilor pentru valorile
impooizabile iar impozitele și taxele cuvenite pentru anul fiscal 2013 să fie diminuate
cu un procent de 12%.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că nu înțelege de ce este această
reglementare? De ce consiliul local trebuie să adopte o hotărâre dacă taxele și
impozitele sunt reglementate prin acte normative. În fața cetățenilor comunei
consilierii locali trebuiesc să dea o explicație de ce este această majorare de impozite.
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă pe domnul primar dacă în
momentul de față primăria Vărgata are facturi neachitate.
Domnul primar Balogh Istvan arată că la sfârșitul anului 2012 nu a avut dar
acum la sfârșitul lunii ianuarie deja sunt facturi restante.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că din cele prezentate de doamna
secretar reiese că actele normative în vigoare obligă consiliile locale să adopte
hotărârile cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2013 în funcție
de situația facturilor neachitate la sfârșitul anului 2012.
Domnul primar Balogh Istvan prezintă situația arieratelor ce avem în prezent.
Arată că este necesară adoptarea unei hotărâri conform prevederilor HGR nr. 1309 din
2012.
Domnul consilier Mihaly Alexandru se interesează despre situația tractoarelor
care sunt înscrise la Primăria comunei Vărgata.
Domnul primar Balogh Istvan dă explicații la cele solicitate de domnul consilier
Mihaly Alexandru.
Secretarul comunei prezintă adresa nr.142 din 28 ianuarie 2013 a Direcției
pentru agricultură Mureș. În această adresă este prezentat modul de impozitare a
veniturilor din activități agricole, silvicultură și piscicultură.
Preşedintele şedinţei întreabă dacă mai sunt comentarii asupra acestui proiect
de hotărâre și supune la vot hotărârea privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale
pe anul 2013 așa cum este prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1309 din 2012.
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Cu 8 voturi pentru se aprobă hotărârea privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale pe anul 2013.
Se abține domnul consilier Laszlo Laszlo și sunt împotriva domnii consilieri
Mihaly Alexandru și Ambrus Jeno.
Doamna Farkas Eva propune acordarea bonificației 10 % pentru plata cu
anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili,
până la data de 31 martie a anului respectiv, pentru plata cu anticipaţie a impozitului
pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie
inclusiv, a anului respectiv, pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de
transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a
anului respectiv inclusive.
Doamna secretar Marinescu Ilona arată că această bonificaţie de până la 10%
trebuie să fie stabilită prin hotărâre a consiliului local în cadrul hotărârii privind
stabilirea impozitelor și taxelor locale.
Președintele ședinței întreabă pe consilierii locali prezenți la ședința consiliului
local dacă sunt de acord cu acordarea bonificației de 10 %.
Toți consilierii locali sunt de acord cu acordarea bonificației de 10 %.
Domnul viceprimar Varga Ervin atrage atenția domnilor consilieri ca în cadrul
ședinței consiliului local să fie discutate problemele care se referă la treburile publice
din comună. Arată că autoritățile publice locale dezbat și hotărăsc probleme de interes
local conform prevederilor legale.
Se trece la dezbaterea al celui de al treilea punct din ordinea de zi: proiect de
hotărâre cu privire la aprobarea destinaţiei de masa lemnoasă atribuită ca şi cota de
tăiere şi aprobarea preţurilor cu care se valorifică.
Domnul primar Balogh Istvan prezintă expunerea de motive, privind aprobarea
destinaţiei de masa lemnoasă atribuită ca şi cota de tăiere şi aprobarea preţurilor cu
care se valorifică.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Katona Csaba-Peter arată că prețurile trebuie să fie stabilite la
nivelul prețurilor de vânzare de anul trecut.
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că a fost o discuție că masa lemnoasă
din pădurea Bogoz trebuie să fie exploatată.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că trebuie să fie stabilit un preți de
vânzare acceptabil privind masa lemnoasă.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că vânzarea masei lemnoase se face numai
prin licitație publică și propune ca prețul să fie stabilit în suma de minim 150 lei/mc
pentru lemne de construcții și suma de 50 lei/mc pentru lemne de foc.
Domnul primar Balogh Istvan prezintă comținutul actului de punere în valoare
nr. 470778 și conținutul actului de punere în valoare nr. 528210 întocmit de Ocolul
Silvic Tg Mureș.
Domnul viceprimar Varga Ervin arată că vânzarea lemnului se face prin licitație
publică și consiliul local stabilește prețul de pornire la licitație.
Domnul consilier Mihaly Alexandru solicită primarului să prezinte bugetul de
venituri și cheltuieli pentru anul 2013, de exemplu la ce sumă se ridică cheltuielile cu
paza pădurilor?
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Domnul primar Balogh Istvan arată că, cheltuiala privind paza pădurii comunei
care este în suprafața de 39, 60 ha este stabilită în suma de 2.970 lei.
Preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea
destinaţiei de masa lemnoasă atribuită ca şi cota de tăiere şi aprobarea preţurilor cu
care se valorifică.
Toți consilierii locali sunt de acord cu proiectul de hotărâre. Deci cu 11 voturi
pentru se aprobă hotărârea cu privire la aprobarea destinaţiei de masa lemnoasă
atribuită ca şi cota de tăiere şi aprobarea preţurilor cu care se valorifică.
Se trece la dezbaterea celui de al patrulea punct din ordinea de zi: Proiect de
hotărâre privind aprobarea preluării autoturismul marca Peugeot 206.
Se trece la discuții:
Domnul primar prezintă că momentan, Primăria comunei Vărgata are în
proprietate un autoturism care este în funcțiune. Arată că în ședința interministerială
pentru repartizarea autovehiculeleor din data de 22 noiembrie 2012 s-a repartizat
pentru comuna Vărgata, cu titlu gratuit, autoturismul marca Peugeot 206 aflat la
Direcția Generala a Finanțelor Publice Brașov.
Domnul consilier Katona Csaba-Peter arată că această mașină are un consum
foarte mic de carburanți ceea ce este în favoarea comunei.
Domnul consilier Ambrus Jeno întreabă dacă comuna Vărgata are nevoie de
acest autovehicol și dacă are nevoie în ce scop va fi folosit?
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că pentru fiecare consilier local în
funcție trebuie să fie eliberată o legitimație, care să ateste calitatea de mebru al
consiliului local.
Domna secretar Marinescu Ilona arată că modelul legitimației și cel al semnului
distinctiv de consilier este reglementat prin Hotărârea Guvernului .
Preşedintele şedinţei supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea
preluării autoturismul marca Peugeot 206.
Cu un număr de 9 voturi pentru, împotrivă sunt domnii consilieri Mihaly
Alexandru și Ambrus Jeno, se aprobă hotărârea privind aprobarea preluării
autoturismul marca Peugeot 206.
Se trece la dezbaterea celui de al cincilea punct din ordinea de zi: Proiect de
hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, ale
familiilor beneficiare de ajutor social.
Domnul viceprimar Varga Ervin prezintă conținutul Planului de acțiuni sau de
lucrări de interes local, ale familiilor beneficiare de ajutor social.
Se trece la discuții:
Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că pentru buna desfășurare a
lucrărilor de interes local consideră că fiecare consilier local trebuie să vină cu
propuneri de lucrări de interes public pe care le consideră necesare pentru comună.
Domnul consilier Molnar Endre arată că lucrările care vor fi executate trebuie să
fie în interesul comunei și să fie finalizate.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că domnul viceprimar răspunde pentru
supravegherea acestor lucrări și propune să fie verificate de domnia sa.
Domnul viceprimar Varga Ervin arată că de când a preluat această activitate
consideră că este organizată și dusă la îndeplinire și că este în interesul comunei.
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Preşedintele şedinţei supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea
Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, ale familiilor beneficiare de ajutor
social.
Toți consilierii locali sunt de acord cu Proiectul de hotărâre privind aprobarea
Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, ale familiilor beneficiare de ajutor
social. Cu 11 voturi ,,pentru,, hotărârea s-a adoptat.
Președintele ședinței trece la dezbaterea celui de al șaselea punct din ordinea
de zi: proiectului de hotărâre privind înfiinţarea serviciului public de gospodărire
comunală în Comuna Vărgata până la finalizarea proiectului cu titlul " Înfiinţarea şi
dotarea serviciului de gospodărire comunală în Comuna Vărgata, Judeţul Mureş
Promovarea dansului popular în Comuna Vărgata, Judeţul Mureş” .
Domnul primar Balogh Istvan prezintă expunerea de motive privind înfiinţarea
serviciului public de gospodărire comunală în Comuna Vărgata până la finalizarea
proiectului cu titlul " Înfiinţarea şi dotarea serviciului de gospodărire comunală în
Comuna Vărgata, Judeţul Mureş Promovarea dansului popular în Comuna Vărgata,
Judeţul Mureş” .
Se trece la discuții
Domnuyl consilier Laszlo Laszlo arată că această inițiativă a mai fost discutată
în șediunța din luna noiembrie 2012 și proprune aprobarea acesteia.
Președintele ședinței supune la vot proiectul de hotărâre privind înfiinţarea
serviciului public de gospodărire comunală în Comuna Vărgata până la finalizarea
proiectului cu titlul " Înfiinţarea şi dotarea serviciului de gospodărire comunală în
Comuna Vărgata, Judeţul Mureş Promovarea dansului popular în Comuna Vărgata,
Judeţul Mureş” .
Cu un număr de 10 voturi pentru și o abținere, se abține domnul consilier
Mihaly Alexandru, se aprobă proiectul de hotărâre privind înfiinţarea serviciului
public de gospodărire comunală în Comuna Vărgata până la finalizarea proiectului cu
titlul " Înfiinţarea şi dotarea serviciului de gospodărire comunală în Comuna Vărgata,
Judeţul Mureş Promovarea dansului popular în Comuna Vărgata, Judeţul Mureş” .
Președintele ședinței trece la dezbaterea celui de al șaptelea punct din ordinea
de zi: Cererea domnului Mihaly Alexandru si a doamnei Mihaly Margareta
Domnul președinte de ședință prezintă cererea nr. 241 din data de 24 ianuarie
2013 a domnului Mihaly Alexandru din comuna Vărgata nr. 105.
Domnul președinte de ședință prezintă cererea nr. 240 din data de 24 ianuarie
2013 a domnului Mihaly Margareta din comuna Vărgata nr. 56.
Domnul consilier Mihaly Alexandru prezintă că eliberarea certificatului de
producător agricol este reglementată de actul normativ nr 661/2001 și consideră că
este obligația primăriei Vărgata eliberarea certificatului solicitat.
Domnul primar Balogh Istvan prezintă hotărârea consiliului loical nr.38/2010
hotărâre care reglementează că, contribuabilii care au datorii din anii porecedenți, față
de bugetul local al comunei Vărgata sunt considerați rău platnici și pentru aceștiase
interzice eliberarea unor acte din evidențele primăriei Vărgata. Arată că această
hotărâre a consiliului local este în vigoare.
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Domnul consilier Mihaly Alexandru arată că domnia sa a depus aceste cereri și
consideră că în baza actului normativ 661 din 2001 care prevede că certificatul de
producător se eliberează de către primarii comunelor, va primi certificatul solicitat.
Doamna secretar Marinescu Ilona întreabă ce va conține răspunsul pentru
domnul Mihaly Alexandru.
Se trece la dezbaterea celui de al optelea punct din ordinea de zi: diferite
Domnul primar Balogh Istvan întreabă dacă consiliul local considera necesară
întocmirea monografiei comunei Vărgata. Arată că este o persoană care este
disponibilă să facă această lucrare care durează de circa 2 ani.
Domnul consilier Ambrus Jeno arată că acum 10 ani a fost o initiativă de a face
monografia comunei și nu s-a realizat.
Domnul primar Balogh Istvan arată că este necesară întocmirea mongorafiei
comunei. Sunt multe descrieri dar sunt împrăștiate și ar fi bine să fie adunate și scrise
unitar
Domnul consilier Molnar Endre arată că proprunerea domnului primar este o
propounere foarte bună și trebuie să fie aplecată cât mai urgent. Mai sunt personae
vârstniuce care pot să dea informații despre comună
Domnul primar Balogh Istvan arată că autobuzul școlii dacă merge pe drum
lung trebuie să aibă doi conducători auto care trebuie să fie angajații unității.
Domnul consilier Mihaly Alexandru întreabă dacă acest autobuz al școlii poate
să meargă în străinătate , în Franța. Persoanele angajate să fie angajații Școlii
Gimnaziale din Vărgata.
Domnul consilier Kilyen Csaba arată că cheltuielile de întreținere a autobuzului
precum și salariul conducătorului sunt suportate din bugetul comunei Vărgata .
Domnul consilier Katona Csaba-Peter arată că închirierea autobuzului aduce
bani în bugetul local al comunei Vărgata.
Domnul primar Balogh Istvan prezintă adresa nr.657/IV din 18.01.2013 prin
care arată că este necesară întocmirea rapoartelor prevăzute de actele normative.
Solicită să fie predate declarațiile de avere și declarațiile de interese completate
de domnii consilieri. Declarațiile trebuiesc predate doamnei secretar al Primăriei.
Preşedinte de şedinţă
Varga Ervin

Contrasemnează
Secretar
Marinescu Ilona
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