ROMANIA
JUDETUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
PROCES

VERBAL

Încheiat astăzi la data de 28 august 2012 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. 175 din 23 august 2012.
Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care sa arătat data, ora, locul desfăşurării acesteia precum si proiectul ordinei de zi.
Procesul verbal al aceastei şedinţe ordinară este întocmit de doamna
Marinescu Ilona secretar în cadrul Primăriei comunei Vărgata.
Se face apelul nominal al consilierilor, rezultând că la lucrările şedinţei
sunt prezenţi : Nagy Csaba, Katona Csaba-Peter, Ambrus Jeno, Marton Zoltan,
Molnar Endre, Kilyen Csaba, Isztoica Mihaly, Laszlo Laszlo, Balogh BlankaElizabeta. Lipsesc: domnul consilier Mihaly Alexandru si domnul consilier
Varga Ervin.
Pentru preşedintele şedintei conform hotărârii consiliului local din data de
25 iunie 2012 a fost ales domnul consilier Laszlo Laszlo.
Preşedintele şedinţei salută pe cei prezenţi.
Primarul solicită întroducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre
privind virarea sumei de 8.000 lei catre Asociaţia OTISZ pentru acoperiarea
cheltuielilor efectuate cu persoanele delegate de comunele Rabakeczol si
Kakasd din Ungaria. Domnia sa arată că în luna septembrie 2012 vom primi
vizita unei delegatii din comunele Rabakecol si Kakasd din Ungaria.
Supune la vot. Toţi consilierii locali sunt de acord.
Preşedintele şedinţei
prezintă ordinea de zi a şedinţei conform
convocatorului :
1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa
ordinară de lucru a consiliului local Vărgata din data de 11 iulie 2012.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe
anul 2012.
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea trecerii din domeniul public
în domeniul privat al comunei Vărgata şi aprobarea demolării clădirii clubului
situat în satul Valea nr. 184 , comuna Vărgata, judeţul Mureş.
4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea trecerii din domeniul public
în domeniul privat al comunei Vărgata şi aprobarea desfinţării parţiale a clădirii

Şcolii primare şi grădiniţei Vadu situate în satul Vadu nr. 102, comuna
Vărgata, judeţul Mureş.
5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea trecerii din domeniul public
în domeniul privat al comunei Vărgata şi aprobarea demolării fostei clădiri a
primăriei Vărgata situată în satul Vărgata nr. 32 , comuna Vărgata, judeţul
Mureş.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al comunei
Vargata pe trimestrul II din anul 2012 .
7. Proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului
comunei Vărgata în Adunarea Generală a Asociaţilor în ADI „ ECOLECT
MUREŞ”.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu pentru
Partidul Romilor pentru funcţionarea unui birou.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfinţării serviciului de poliţie
Comunitară.
10. Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului pentru
efectuarea pazei în comuna Vargata, cu Firma S.C.Gombos Security SRL Tg
Mures.
11. Proiectul de hotărâre privind aprobarea acceptării ca donaţie a sumei
de 200 mii forinţi facuta de catre consiliul local Rabakecol din Ungaria.
12. Proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 5.000 lei
pentru Asociaţia Sportivă Milenium Vărgata.
13. Proiectul de hotărâre privind stabilrea taxei speciale de la populaţie
pentru efectuarea unor lucrări în interesul comunităţii.
14. Proiectul de hotărâre privind aprobarea completării hotărârii
consiliului local nr. 18 din 18 iunie 2003.
15. Proiectul de hotărâre privind aprobarea finanţarii. cheltuielilor
efectuate pentru realizarea planului parcelar a terenului cu vegetaţie forestieră
situat în lanul Szabad, satul Grîuşorul, comuna Vărgata.
16. Cererea nr. 1873 din 27 iunie 2012, a doamnei Baranka Mîndra
17. Prezentarea adresei nr. 10471 din 25 iulie 2012 a Instituţiei
Prefectului Judeţului Mureş.
18. Cererea nr. 1964 din 04 iulie 2012, a doamnei Baranka Erzsebet
19. Cererea nr. 2065 din 19 iulie 2012, a domnului dr. Frigy Attila
20 Cererea nr. 2157 din 25 iulie 2012, a domnului Adorjan Csaba
21. Cererea nr. 2180 din 25 iulie 2012, a domnului Kolcsar Lajos
22. Cererea nr. 2255 din 30 iulie 2012, a domnului Marton Ferenc
23. Diferite
Preşedintele şedinţei supune aprobării ordinea de zi prezentată pe baza
convocatorului primarului.
Toţi consilierii locali prezenţi sunt de acord cu ordinea de zi prezentată.

Preşedintele şedinţei trece la dezbaterea primului punct din ordinea de zi
si intreaba daca sunt obiectii asupra procesului verbal încheiat în şedinţa
ordinară de lucru a consiliului local Vărgata din data de 12 iulie 2012.
Preşedintele şedinţei supune la vot procesul verbal al şedinţei anterioare.
Cu un număr de 9 voturi pentru procesul verbal s-a aprobat.
Se trece la dezbaterea celui de al doilea punct din ordinea de zi : Proiect
de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2012.
Domnul primar prezintă
expunerea de motive pentru alocarea
urmatoarelor cheltuieli: 6000 lei pentru organizatia Caritas,11000 lei pentru
acoperirea cheltuielilor materiale ale şcoalii generale Vargata, 5000 lei pentru
asociaţia sportiva Millenium, 2000 lei pentru acoperirea cheltuielilor materiale
ale primăriei Vargata. Domnul primar ca suma de 200 de mii de forinti primiti
de la primaria comunei Rabakeczol să fie folosita pentru achizitionarea unei
motopompe necesara pentru situatii PSI.
Domnul consilier Molnar Endre se declara de acord cu propunerea
domnului primar si subliniaza importanta ce trebuie acordata situatilor de
urgenta.
Domnul consilier Kilyen Csaba intreaba daca Primaria Rabakecol a virat
banii in lei sau în forinti.
Domnul primar arata ca a discutat problema PSI cu conducerea ISU Tg
Mures, care s-a declarat interesata in organizarea si instruirea oamenilor
pentrun situatii de urgenta. In acest context domnul primar arata ca in comuna
Eremitu se organizeaza un concurs la care vor participa voluntarii interesati de
rezolvarea situatiilor de urgenta. Deasemeni, domnul primar considera necesarb
sa fie construit un garaj pentru autospeciala primita.
Domnul consilier Molnar Endre intreaba daca echipa de fotbal a comunei
Vargata va participa la campionatul pe faza judeteana .
Domnul primar arata ca echipa de fotbal este organizata si se antreneaza
de cateva luni.
Domnul consilier Molnar Endre doreste sa participe la toate activitatile
sportive ce se vor organiza, inclusiv cu echipa de fotbal, si considera ca
componenta echipei de fotbal poate fi complectata.
Domnul consilier Marton Zoltan arata ca sunt reclamaţii privind
componenta si membrii echipei de fotbal.
Preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de hotărâre privind
aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2012.
Cu 9 voturi pentru, Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării
bugetului local pentru comuna Vărgata pentru anul 2012 se aprobă.
Se trece la dezbaterea al celui de al treilea punct din ordinea de zi:
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea trecerii din domeniul public în
domeniul privat al comunei Vărgata şi aprobarea demolării clădirii clubului
situat în satul Valea nr. 184, comuna Vărgata, judeţul Mureş.

Domnul primar arata ca, demolarea cladirii este imperios necesara avand
in vedere gradul avansat de degradare a acesteia.
Domnul consilier Kilyen Csaba arata ca: cheltuielile necesare pentru
demolare si pentru transportul materialelor rezultate din demolare sunt foarte
mari.
Domnul consilier Molnar Endre doreste sa concesioneze clădirea
clubului.
Domnul primar propune amanarea luarii unei hotarari in acest sens.
Preşedintele şedinţei supune la vot amânarea adoptării acestei hotărâri.
Cu 9 voturi pentru, se aprobă amânarea hotărârii privind aprobarea
trecerii din domeniul public în domeniul privat al comunei Vărgata şi aprobarea
demolării clădirii clubului situat în satul Valea nr. 184, comuna Vărgata,
judeţul Mureş.
Se trece la dezbaterea celui de al patrulea punct din ordinea de zi:
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea trecerii din domeniul public
în domeniul privat al comunei Vărgata şi aprobarea desfinţării parţiale a
clădirii Şcolii primare şi grădiniţei Vadu situate în satul Vadu nr. 102,
comuna Vărgata, judeţul Mureş.
Se trece la discuţii:
Domnul consilier Molnar Endre intreaba dacă se are in vedere
construirea altei scoli.
Domnul primar explica, ca exista un proiect pentru modernizarea si
extinderea actualei scoli.
Preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al comunei Vărgata şi
aprobarea desfinţării parţiale a clădirii Şcolii primare şi grădiniţei Vadu situate
în satul Vadu nr. 102, comuna Vărgata, judeţul Mureş.
Cu un număr de 9 voturi pentru se aprobă proiectul de hotărâre cu privire
la aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al comunei
Vărgata şi aprobarea desfinţării parţiale a clădirii Şcolii primare şi grădiniţei
Vadu situate în satul Vadu nr. 102, comuna Vărgata, judeţul Mureş.
Se trece la dezbaterea celui de al cincilea punct din ordinea de zi:
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea trecerii din domeniul public în
domeniul privat al comunei Vărgata şi aprobarea demolării fostei clădiri a
primăriei comunei Vărgata situată în satul Vărgata nr. 32 , comuna Vărgata,
judeţul Mureş.
Domnul consilier Ambrus Jeno se indoieste de necesitatea demolarii
cladirii.
Domnul primar arata ca dupa demolarea vechii cladiri a primariei,
amplasamentul acesteia va ramane liber, iar garajul pentru autospeciala PSI va
fi construit langa sediul primariei actuale.
Domnul consilier Marton Zoltan se intereseaza unde se va muta
activitatea Veszi SRL in caz ca vechiul sediul al primariei se demoleaza.

Domnul consilier Ambrus Jeno se ofera sa asigure un spaţiu pentru firma
Veszi SRL.
Domnul consilier Laszlo Laszlo propune ca garajul pentru autospeciala
PSI să fie construit lângă noul sediu al Primăriei comunei Vargata.
Presedintele sedintei supune la vot aceasta propunere.
Hotararea s-a adoptat cu noua voturi pentru.
Se trece la dezbaterea celui de al şaselea punct din ordinea de zi: Proiect
de hotărâre privind aprobarea contului de executie al comunei Vargata pe
trimestrul II din anul 2012.
Domnul primar arata ca aprobarea contului de excutie este bine
fundamentata.
Domnul consilier Molnar Endre doreste explicatii amanuntite privind
necesitatea aprobarii contului de executie.
Presedintele sedintei supune la vot aprobarea proiectului de hotarare.
Hotararea s-a adoptat cu noua voturi pentru.
Se trece la dezbaterea celui de al şaptelea punct din ordinea de zi:
Proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului comunei
Vărgata în Adunarea Generală a Asociaţilor în ADI „ ECOLECT MUREŞ”.
Domnul primar prezintă necesitatea desemnarii unui reprezentant al
comunei Vargata in adunarea generala a Asociaţiilor ADI Ecolect Mureş.
Domnul consilier Ambrus Jeno: intreaba dacă primăria Vargata participa
cu o sumă de bani la cheltuielile asociatiei ADI Ecolect Mures.
Domnul primar arata ca in prezent primaria Vargata vireaza o suma de
bani societatii care colecteaza gunoiul si are sediul in comuna Acăţari.
Preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de hotarare.
Toţi consilierii locali sunt de acord cu proiectul de hotărâre privind
stabilirea mandatului reprezentantului comunei Vărgata în Adunarea Generală a
Asociaţilor în ADI „ ECOLECT MUREŞ”.
Se trece la dezbaterea celui de al optelea punct din ordinea de zi: Proiect
de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu pentru Partidul Romilor
pentru funcţionarea unui birou.
Domnul consilier Marton Zoltan propune ca primaria sa perceapa o chirie
de 150 lei pe luna pentru inchirierea unui spatiu partidului romilor.
Domnul consilier Katona Csaba-Peter propune incheierea contractului de
inchiriere pe o perioada determinata.
Domnul consilier Kilyen Csaba este de acord cu incheierea unui contract
pe o perioada determinata cu posibilitatea de prelungire.
Preşedintele şedinţei supune la vot.
Toţi consilierii locali prezenţi sunt de acord.
Se trece la dezbaterea celui de al noulea punct din ordinea de zi: proiect
de hotărâre privind aprobarea desfinţării serviciului de poliţie comunitară.

Domnul consilier Katona Csaba-Peter arata ca trebuie asigurata paza
comunei si propune semnarea ubui contract pe o perioada de 5 ani cu o firma
specializata.
Domnul consilier Marton Zoltan arata ca asigurarea pazei printr-o firma
specializata creaza un sentiment de siguranta locuitorilor comunei.
Domnul consilier Molnar Endre intreaba dacă in contract se va preciza
cati km va efectua zilnic firma de paza si pe ce trasee vor circula masinile
acesteia.
Domnul consilier Laszlo Laszlo propune ca firma specializata pentru
paza sa patruleze pe fiecare strada a comunei de cate 2 ori in 24 de ore.
Domnul consilier Ambrus Jeno intreaba dacă taxa speciala stabilita
pentru anul in curs ramane valabila.
Domnul consilier Marton Zoltan propune ca in contract sa fie stipulat ca
firma de paza sa nu patruleze zilnic la aceasi ora.
Domnul primar arata ca activitatea firmei de paza se poate verifica prin
G.P.S.
Domnul consilier Kilyen Csaba propune ca punctele 9 şi 10 din ordinea
de zi să fie aprobate.
Doamna consilieră Balogh Blanka Elizabeta considera ca este de mare
importanta ca paza comunei sa fie asigurata de o firma specializata.
Domnul primar afirma ca primaria trebuie sa incadreze in suma de 2400
lei cheltuieli lunare cu firma de paza.
Domnul consilier Molnar Endre se declara de acord cu asigurarea pazei
comunei de catre o firma de specialitate, dar contractul cu aceasta firma sa fie
incheiat cu mare atentie si sa contina toate clauzele necesare.
Domnul consilier Kilyen Csaba considera ca este spre binele public ca
paza comunei sa fie asigurata de o firma de specialitate.
Domnul consilier Ambrus Jeno se declara de acord cu propunerile de mai
sus.
Preşedintele şedinţei supune la vot proiectul de hotărâre privind
aprobarea desfinţării serviciului de poliţie comunitară.
Cu un număr de 9 voturi pentru se aprobă proiectul de hotărâre privind
aprobarea desfinţării serviciului de poliţie comunitară.
Se trece la dezbaterea celui de al zecelea punct din ordinea de zi:
proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de efectuare a
pazei în comună, cu firma S.C. Gombos Security SRL .
Preşedintele şedinţei supune la vot.
Cu un număr de 9 voturi pentru se aprobă proiectul de hotărâre privind
aprobarea încheierii contractului de efectuare a pazei în comună, cu firma S.C.
Gombos Security SRL .
Se trece la dezbaterea celui de al unsprezecelea punct din ordinea de zi:
proiectul de hotărâre privind aprobarea acceptării ca donaţie a sumei de 200 mii
forinţi de la consiliul local Rabakecol din Ungaria.

Preşedintele şedinţei supune la vot.
Cu un număr de 9 voturi pentru se aprobă proiectul de hotărâre privind
aprobarea acceptării ca donaţie a sumei de 200 mii forinţi de la consiliul local
Rabakecol din Ungaria.
Se trece la dezbaterea celui de al doiprezecelea punct din ordinea de zi:
proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 5.000 lei pentru
Asociaţia Sportivă Milenium Vărgata.
Preşedintele şedinţei supune la vot.
Cu un număr de 9 voturi pentru se aprobă Proiectul de hotărâre privind
aprobarea alocării sumei de 5.000 lei pentru Asociaţia Sportivă Milenium
Vărgata.
Se trece la dezbaterea celui de al treisprezecelea punct din ordinea de zi:
proiectul de hotărâre privind stabilrea taxei speciale de la locuitorii comunei
Vargata pentru efectuarea unor lucrări în interesul comunităţii.
Primarul prezintă proiectul de hotărâre pentru stabilirea taxei speciale de
la locuitorii comunei Vargata pentru efectuarea unor lucrări in interesul
comunităţii.
Domnul consilier Marton Zoltan arata ca sunt morminte neingrijite pentru
motivul ca defunctul nu mai are rude apropiate in comuna.
Domnul consilier Katona Csaba-Peter arata ca mormintele cimitirului din
satul Mitreşti al comunei Vargata sunt ingrijite.
Domnul consilier Molnar Endre intreaba ca cine trebuie sa se ocupe si sa
verifice daca mormintele sunt ingrijite?
Domnul consilier Ambrus Jeno arata ca exista posibilitatea ca nu toti
locuitorii comunei sa poata achita aceasta taxa.
Domnul consilier Kilyen Csaba arata ca trebuie stabilte concret conditiile
in care locuitorii comunei trebuie sa achite aceasta taxa.
Domnul consilier Molnar Endre intreaba ce suma va incasa anual
Primaria Vargata prin aplicarea acestei taxe?
Domnul consilier Laszlo Laszlo arata ca aplicarea acestei taxe trebuie
dezbatuta cu toti locuitorii comunei.
Domnul primar arata ca aceasta taxa trebuie stabilita de consiliul local
Vargata.
Domnul consilier Kilyen Csaba arata ca trebuie consultati locuitorii
comunei care se vor pronunta daca sunt de acord cu achitarea taxei sau cu
prestarea de munca voluntara.
Domnul consilier Molnar Endre arata ca trebuie stabilt numarul de zile de
munca voluntara ce trebuie prestata.
Domnul consilier Laszlo Laszlo arata ca în anul 2003 s-a luat o decizie in
acest sens.
Doamna consilieră Balogh Blanka Elizabeta arata ca sunt multe persoane
care nu sunt angajaten si pot sa presteze munca voluntara, iar cei care sunt

angajati si nu au timp sa presteze munca voluntara trebuie să plătească aceasta
taxa.
Preşedintele şedinţei supune la vot.
Cu un număr de 8 voturi pentru, împotriva este domnul consilier Ambrus
Jeno, se adoptă hotărârea privind stabilrea taxei speciale de la populaţie pentru
efectuarea unor lucrări în interesul comunităţi.
Se trece la dezbaterea celui de al patrusprezecelea punct din ordinea de
zi: proiectul de hotărâre privind aprobarea completării hotărârii consiliului local
nr. 18 din 18 iunie 2003.
Se trece la discuţii:
Domnul primar arată ca o societate civilizata trebuie sa intretina si sa
pastreze aspectul estetic si functional al rigolelor si nu numai.
Domnul consilier Molnar Endre propune ca fiecare locuitor al comunei
Vargata sa planteze flori in fata casei. In caz ca rigola nu va fi intretinuta
primaria Vargata va asigura curatirea rigolei iar locatarul resoectiv va trebui sa
plateasca cate 10 lei/mp pentru cosit, 20 lei/ml pentru curăţat rigola si 25 lei/ml
pentru săpat şanţ
Preşedintele şedinţei supune la vot.
Cu un număr de 8 voturi pentru, împotriva este domnul consilier Ambrus
Jeno, se aprobă proiectul de hotărâre privind aprobarea completării hotărârii
consiliului local nr. 18 din 18 iunie 2003.
Se trece la dezbaterea celui de al cincisprezecelea punct din ordinea de
zi: proiectul de hotărâre privind aprobarea finanţarii cheltuielilor efectuate
pentru realizarea planului parcelar a terenului cu vegetaţie forestieră situat în
lanul Szabad, satul Grîuşorul, comuna Vărgata.
Domnul consilier Molnar Endre arata ca realizarea unui plan parcelar este
in interesul fiecarui proprietar de vegetatie forestiera.
Domnul consilier Katona Csaba-Peter arata ca intocmirea planului
parcelar pentru terenurile locuitorilor este foarte importanta.
Preşedintele şedinţei supune la vot.
Toţi consilierii locali prezenţi sunt de acord.
Se trece la dezbaterea celui de al saisprezecelea punct din ordinea de zi
Secretarul comunei prezinta cererea doamnei Baranka Mandra.
Pe cerere este trecuta hotararea consiliului local.
Se trece la dezbaterea celui de al saptezprezecelea punct din ordinea de
zi. Nu sunt comentarii.
Se trece la dezbaterea celui de al optesprezecelea punct din ordinea de zi.
Secretarul comunei prezinta cererea doamnei Baranka Elisabeta.
Pe cerere este trecuta rezolutia.
Se trece la dezbaterea celui de al nouasprezecelea punct din ordinea de zi.
Secretarul comunei prezinta cererea domnului Frigy Attila.
Pe cerere este trecuta rezolutia.
Se trece la dezbaterea celui de al douaezecelea punct din ordinea de zi.

Secretarul comunei prezinta cererea domnului Adorjan Csaba.
Pe cerere este trecuta rezolutia.
Se trece la dezbaterea celui de al douazecisiunulea punct din ordinea de
zi.
Secretarul comunei prezinta cererea domnlui Kulcsar Lajos.
Pe cerere este trecuta rezolutia.
Se trece la dezbaterea celui de al douazecisdoualea punct din ordinea de
zi.
Secretarul comunei prezinta cererea domnlui Marton Ferencz.
Pe cerere este trecuta rezolutia.
Presedintele sedintei se trece la dezbaterea ultimului punct din ordinea de
zi.
Primarul comunei prezinta necesitatea virarii sumei de 8000 lei catre
Asociaţia OTISZ Valea pentru acoperirea cheltuielilor ce se vor efectua cu
delegatii comunei Rabakeczol şi Kakasd, din Ungaria.
Totodata domnul primar arata ca trebuie facut un program cu acesti
delegati in care sa fie inclusa si o excursie la Alba Iulia sau Cheile Turzii.
Presedintele sedintei supune la vot.
Toţi consilierii locali sunt de acord.
Domnul primar prezintă scrisoarea de mulţumire din partea doamnei
invatatoare Balogh Tunde.
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