ROMANIA
JUDE^UL MURE^
COMUNA VARGATA
CONSILIUL LOCAL

PROCESVERBAL
Incheiat ast&zi, la data de 27 septembrie 2018 in edin|a ordinar& de lucru a consiliului local
al comuhei Vargata, judeful Mure.
edin^a este convocata de primarul comunei, ec. Balogh Istvan, prin dispozi^ia primarului
nr. 79 din 20 septembrie 2018. edin|a este convocata pentru data de 27 septembrie 2018 ora 19.
Prezenfa consilierilor la edinf& s-a asigurat prin invitafie scrisa in care s-a aratat data, ora,
locul desf&ur&rii acesteia precum i proiectul .ordinei de zi. Procesul verbal al acestei edin{e
ordinare este intocmit de doamna Laszlo Ottilia Zsofia, avand atribufii de secretar.
Se face apelul nominal al consilierilor, rezultand ca la lucrarile edin^ei ordinare de lucru
sunt prezenfi domnii, consilieri locali:

-NAGY MfflALY-UDMR
-AMBRUSJENO-PCM
-SZASZ LEVENTE -PCM
-FAZAKAS CS AB A - PCM

-LASZLO LASZLO - UDMR
-DOBOS JEN6 - PCM
-NAGY KALMAN ISTVAN - UDMR
-ISZLAI JOZSEF - UDMR
-KILYEN CSABA-UDMR
-VARGA ERVIN - UDMR
-KOVACS
FERECZ
- UDMR
Preedintele
ediniei,
Fazakas Csaba, saluta persoanele prezente la edin|a ordinara de lucru
a consiliului local Vargata i prezinta ordinea de zi a edin|ei consiliului local, conform
convocatorului ce a fost comunicat tuturor consilierilor.
Ordinea de zi este urmatoarea:
1. Supunere spre aprobare a procesului verbal incheiat in edin{& ordinara de lucru a

Consilului Local Vargata din data de 23 iulie 2018

v~-/.2, Proiect de hot&rare privind contribu^ia Comunei Vargata la finan^area programului
"Scoala dupa coaia" in anul colar 2018-2019
3.Proiectul de hotarare privind acordarea unui sprijin material forma{iei teatrale
"Tunderkert" al comunei pentru acoperirea cheltuielilor de participare la tabara teatrala de vara.
4.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investi^iei

,,MODERNIZARE STRAZI 1DC27AIN COMUNA VARGATA" i de asigurare a finaniarii de la
bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finan{eaza de la bugetul de stat prin PNDL,
5.Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Conveniiei de Cooperare pentru aplicarea
Proiectului de interes public " Poli^e - Autorita|i Locale, Servicii publice in Parteneriat" intre

Consiliul Local Vargata i Inspectoratul de Polipe Jude^ean Mure
6.Proiect de hot&rare privind modificarea H.C.L. nr.74 din 14.12.2017 - stabilirea
impozitelor i taxelor locale in Comuna Vargata pentru anul 2018- radierea taxelor extrajudiciare

7.Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 7'4/2017 privind stabilirea taxelor i
impozitelor in comuna Vargata pe anul 2018 - introducerea taxei de ocupare a domeniului public
8.Proiect de hotarare privind stabilirea taxei de salubrizare pentru agen^ii economici i
persoanele
juridice
anul 2018
9.Proiect
depe
hot&rare
privind participarea comunei Vargata la organizarea manifest&rilor de
^mp.morare a victimelor din primul razboi mondial de pe Muntele Bekecs i acordarea unui sprijin

10.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Comunei Vargata pe anul

^

2018.
11.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execu^e a bugetului local al comunei

Vargata la data de 30 iunie 2018
Domnul primar ec. Balogh Istvan solicita consilierilor s& fie de acord cu suplimentarea
ordinei de zi cu un punct:
1 .Proiectul de hotarare privind participarea comunei Vargata la implementarea proiectului
"R&scruci de drumuri: cooperare in domeniul turismului pe Valea Nirajului" prin asumarea rolului
de partener
Doamna Laszlo Ottilia Zsofia arata ca suplimentarea ordinei de zi se poate face numai
pentru probleme urgente, care nu pot fi amanate pana la edinfa urmatoare i numai cu votul

majoritafii consilierilor locali prezenfi.
Domnul pre^edinte de edinfa supune la vot suplimentarea ordinei de zi.
To^ consilierii locali sunt de acord.
Domnul pre?edinte de edinfa supune la vot ordinea de zi a edinfei consiliului local. Tofi
consilierii prezenfi sunt de acord.
i

Preedintele edinfei trece la discutarea primului punct din ordinea de zi: Supunere spre
aprobare a procesului verbal incheiat in edinfa ordinara de lucru a Consilului Local Vargata

din data de 23 iulie 2018
Preedintele edinfei intreaba dacS sunt obiecfii asupra procesului verbal din data de 23 iulie
2018.
Obiecfii nu sunt.
Preedintele edinfei supune la vot procesul verbal al edinfei ordinare de lucru a consiliului

local din data de 23 iulie 2018.
Sunt de acord 7 consilieri cu procesul verbal. Se abfin Varga Ervin, Kilyen Csaba, Kovacs
Ferencz, Iszlai Jozsef pentru ca nu au fost prezenfi la edinfa din 23 iulie 2018.
Se terce la dezbaterea urmatorului punct din ordinea de zi : Proiect de hotarare privind
contribufia Comunei Vargata la finanfarea programului "coala dupa coala" in anul ^colar

2018-2019
Domnul primar prezinta proiectul de hotarare.
Preedintele edinfei supune la vot Proiectul de hotarare privind contribufia Comunei Vargata la
finanfarea programului "coaia dupa coala" in anul colar 2018-2019

Tofi consilierii (11) voteaza "pentru".
Hotararea s-a adoptat.
Se terce la dezbaterea urmatorului punct din ordinea de zi Proiectul de hotarare privind
acordarea unui sprijin material formafiei teatrale "Tunderkert" al comunei pentru acoperirea
cheltuielilor de participare la tabara teatrala de vara.

Domnul primar prezinta proiectul de hotarare.
Preedintele edinfei supune la vot Proiectul de hotarare privind acordarea unui sprijin
material formafiei teatrale "Tunderkert" al comunei pentru acoperirea cheltuielilor de participare la
tabara teatrala de vara.
Tofi consilierii (11) voteaza "pentru".
Hotararea s-a adoptat..

Se terce la dezbaterea urmatorului punct din ordinea de zi: Proiect de hotar^re privind

aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investifiei ,,MODERNIZARE STRAZI ^1
DC27A IN COMUNA VARGATA" i de asigurare a finantarii de la bugetul local pentru

Domnul primar prezinta proiectul de hotarare.

Se trece la discu|ii:

Domnul Ambrus Jeno: ar fi bine ca fiecare stradufa sa aiba nume. Pentru ca fiecare dintre
noi, o denume^te cum poate, Sa fie uniform, sa tim despre ce vorbim.

Pre?edintele edin|ei supune la vot Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai investitiei ,,MODERNIZARE STRAZI $1 DC27A IN COMUNA
VARGATA" ?i de asigurare a finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli,
care nu se finanfeaza de la bugetul de stat prin PNDL

To^i consilierii (11) voteaza "pentru".
Hotararea s-a adoptat.
Se terce la dezbaterea urmatorului punct din ordinea de zi Proiect de hotarare privind
aprobarea incheierii Convenfiei de Cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public "
Poli^e - Autorita^i Locale, Servicii publice in Parteneriat" intre Consiliul Local V^rgata ?i
Inspectoratul de Poli^e Jude^ean Mure^
Domnul primar prezinta proiectul de hotarare.

Pre?edintele ?edin^ei supune la vot Proiectul de hotarare privind aprobarea incheierii
Conven^iei de Cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public " Pol^^ie - Autorit&fi Locale,

Servicii publice in Parteneriat" intre Consiliul Local Vargata ?i Inspectoratul de Poli^ie Jude^ean
Mure^
Tofi consilierii (11) voteaza "pentm".
Hotararea s-a adoptat.
Se terce la dezbaterea urmatorului punct din ordinea de zi : Proiect de hotarare privind
modificarea H.C.L. nr.74 din 14.12.2017 - stabilirea impozitelor i taxelor locale in Comuna
Vargata pentru anul 2018- radierea taxelor extrajudiciare
Domnul primar prezinta proiectul de hotarare.
Pre?edintele ?edintei supune la vot Proiectul de hotarare privind modificarea H.C.L. nr.74
din 14.12.2017 - stabilirea impozitelor i taxelor locale in Comuna Vargata pentru anul 2018radierea taxelor extrajudiciare

To^i consilierii (11) voteaza "pentru".
Hotararea s-a adoptat.

Se terce la dezbaterea urmatorului punct din ordinea de zi Proiect de hotarare privind
modificarea HCL nr. 74/2017 privind stabilirea taxelor ?i impozitelor in comuna Vargata pe
anul 2018 - introducerea taxei de ocupare a domeniului public
Domnul primar prezinta proiectul de hotarare.

Se terce ladiscufii:

Domnul Fazakas Csaba: sunt de accord, pentru ca se intamlpia, ca in comuna drumurile, atat
cele jude(ene cat i cele comunale sunt ocupate de ma?ini parcate neregulamentar de abia se poate,
circula.

Doamnul Kilyen Csaba: politia ar trebui sa amnedeze pe ace^ti oferi, nu consiliul local.
Domnul Varga Ervin: taxa de a ocupa domeniul public avem pentru cei care vor sa faca

diferite activitafi pe domeniul public.
Pre?edintele ?edin(ei supune la vot Proiectul de hotarare privind modificarea HCL nr.

74/2017 privind stabilirea taxelor ?i impozitelor in comuna Vargata pe anul 2018 - introducerea
taxei de ocupare a domeniului public

Tofi consilierii (11) voteaza "impotriva".
Hotararea NU s-a adoptat.

Se terce la dezbaterea urmatorului punct din ordinea de zi: Proiect de hotarare privind *
stabilirea taxei de salubrizare pentru agenfii economici i persoanele juridice pe anul 2018
Domnul primar prezinta proiectul de hotarare.

Se trece la discufii:
Domnul Ambru Jeno: mi se pare prea mare suma aceasta.
Domnul Kilyen Csaba: suma aceasta este stabilita pe punct de lucru sau pe firma?
Domnul Laszlo Laszlo: sa nu fie o taxa mare, sa stabilim o suma cat de cat acceptabila,

suportabila

Tofi consilierii siint de acord ca taxa de salubrizare pentru agenfii economici i persoanee

juridice sa fi calculata pe punct de lucru.

Domnul Fazakas Csaba : eu consider ca 200 de lei ar fi acceptabil. Cineva m-a intrebat in

zilele trecute in legatura cu containerele, courile pentru flacoane. Daca am accepta sa fie i la noi
in comuna, aa cum este, de exemplu i la Miercurea Nirajului.
Domnul primar: nu am nimic impotriva doar ca nu arata bine.
Domnul Laszlo Laszlo: eu consider ca suma de 200 + TVA pentru un punct de lucru cu

angajafi intre 1-5 angajafi, ar fi acceptabila.
Tofi consilierii sunt de acord ca taxa de salubrizare sa fie:

-intre 1- 5 angajafi 200 lei +TVA
-intre 5- 20 angajafi 400 lei +TVA

-peste 21 angajafi 600 lei +TVA

Preedintele edinfei supune la vot Proiectulul de hotarare privind stabilirea taxei de

salubrizare pentru agenfii economici i persoanele juridice pe anul 2018
Opt consilieri voteaz& "pentru". Consilierii Kilyen Csaba, Ambrus Jeno, Varga Ervin se

abfin.
Hotararea s-a adoptat.
Se terce la dezbaterea urmatorului punct din ordinea de zi : Proiect de hotarSre privind
participarea comunei Vargata la organizarea manifestarilor de comemorare a victimelor din
primul razboi mondial de pe Muntele Bekecs i acordarea unui sprijin material Asociafiei
Culturale ^Bekecs" pentru cheltuielile de organizare
Domnul primar prezinta proiectul de hotarare.

Se trece la discufii:

Domnul Ambrus Jeno : aceasta suma este prea mare. Eu nu zic, sa nu sprijinim evenimentul,
dar cu o suma mai mica.
Domnul Balogh Istvan: avand in vedere ca deja organizarea au inceput i se bazeazS pe
aceasta sum&, anul aceasta sa platim 4000 lei i de anul viitor sa platim mai pufin
Domnul Fazakas Csaba: avand in vedere c& comuna nu are bani, de ce cheltuim bani pe
acest eveniment?
Domnul Balogh Istvan : este un interes comun sa organizam acest eveniment
Domnul Laszlo Laszlo : dupa parerea mea este prea mult
Domnul Balogh Istvan : s& propunefi o suma mai mica.
Domnul Fazakas Csaba : sunt probleme de organizare, avand in vedere c2. aproape nimei nu
tie de acest eveniment in comuna.
Domnul Ambrus Jeno : eu propun s& dam 2000 lei
Tofi consilierii sunt de acord cu sprijinirea evenimentului cu 2000 lei.
Preedintele edinfei supune la vot : Proiectul de hotarare privind participarea comunei
Vargata la organizarea manifestarilor de comemorare a victimelor din primul razboi mondial de pe
Muntele Bekecs i acordarea unui sprijin material Asociafiei Culturale "Bekecs" pentru cheltuielile
de organizare
Tofi consilierii (11) voteaza "pentru".
Hotararea s-a adoptat.

Se terce la dezbaterea urmatorului punct din ordinea de zi: Proiect de hotarare privind *
rectificarea bugetului local al Comunei Vargata pe anul 2018.
Domnul primar prezinta proiectul de hotarare i dore^te a menpona cu aceasta ocazie, ca in

bugetul local este cuprins intre altele i fman^area programului " Europa pentru cetajeni" in suma de
84.565 lei.
Doamna Dobandi Ida - contabila, prezinta proiectul privind rectificarea bugetul.
Pre^edintele edin(ei supune la vot Proiectul de hot^rare privind rectificarea bugetului local
al Comunei
Vargata
pe anul
2018,
Domnul
primar
: avem
probleme mari pentru ca avem facturi neachitate in valoare de aprox.

90000 lei i sa nu vorbim de investipi
Top consilierii (11) voteaza "pentru".
Hotar^rea s-a adoptat.
Se terce la dezbaterea urmatorului punct din ordinea de zi : Proiect de hotarare privind
aprobarea contului de execu^e a bugetului local al comunei Vargata la data de 30 iunie 2018
Domnul
primar
prezinta
proiectul
de hotarare.
Pre^edintele
edin^ei
supune
la vot
Proiect de hotarare privind aprobarea contului de
execupe a bugetului local al comunei Vargata la data de 30 iunie 2018
Top consilierii (11) voteaza "pentru". •.. •

•

Hot^rarea s-a adoptat.>;^I
Se terce la dezbaterea urmatorului punct din ordinea de zi: Proiectul de hotarare
privind participarea comunei Vargata la implementarea proiectului "Rascruci de drumuri:
cooperarein domeniul turismului pe Valea Nirajului" prin asumarea rolului de partener
Domnul primar prezinta proiectul de hotarare.
Pre^edintele edin{ei supune la vot Proiectul de hotarare privind participarea comunei
Vargata la implementarea proiectului "Rascruci de drumuri: cooperare in domeniul turismului pe
Valea Nirajului" prin asumarea rolului de partener
Top consilierii (11) voteaza "pentru".
Hotararea s-a adoptat.
Domnul primar -ar terbui sa desemn^m o persoana ca reprezentant al consiliului local in
Discupi:
Consiliul de administrape al colii gimnaziale VSrgata. Pana acum era domnul Varga Ervin,
suntep de acord sa ramana el in continuare? Top consilierii sunt de acord.
Cererea Parohiei Unitariene Mitreti - finan^area cu 1000 lei a evenimentului Ziua
Szentmarton. Toata lumea este de acord.
Fiind prezent preotul Unitarian Kis Sandor prezinta cererea
Doamna secretar - pentru acesta este nevoie de o hotarare nu ajunge o simpia discupe e
primar - in ^edin^a viitoare va ft inclus in ordinea de zi, ca proiect de hotar^re
aceasta Domnul
tema
Domnul primar - avem probleme mari cu canalizarea din Mitreti in 80%. Saptamana
viitoare vine firma sa rezolve aceasta problema, insa in anul 2018 nu vom termina. M-au sunat din
Bucureti - cum stam cu lucrarea ca se apropie termenul. Nu putem face receppa ca nu este gata.
Nu tiu ce vom face. Din pacate aa firme avem in Romania, aa se lucreaza.
Cererea Parohiei Unitariene - de a incheia un contract de comodat pe cladirea aflata in
satul Mitreti, nr. 85/A.
Peotul Unitarian Kis Sandor prezinta cerea.nentru o suma

mica este posibil, cu respectarea procedurii.*
Domnul preot - dupa cunotin^ele mele se poate incheia un contract de comodat. Ternul
respectiv a fost a Parohiei Unitariene i noi ne bazam pe acesta. A fost depusa cerere in sensul
acesta dar nu tim inca rezultatul, nu am fost informa|i.
Domnul Fazakas Csaba : la cerere de restituire s-a intdmplat d greala, a fost depus un alt
CF, din acest cauza inca nu s-a restituit.
Domnul primar: aa tiu ca este un alt dosar separat pentru cladirea aflata in vecinatatea
Bisericii, pentru "casa inginerului".
Domnul preot:'am flat ca exista un proces verbal, care atesta faptul ca unitarienii ar fi
achitat,,ar fi cumparat aceasta cladire. Unde este arhiva CAP-ului ca sa verificam daca exista acest
proces verbal?
Domnul primar: aa tiu ca la noi nu este in arhiva decat cele referitoare la normele din CAP.
Trebuie verificat. In legatura cu contract de comodat vom mai verifica daca se poate sau nu.

Pre

Secretar

Laszlo Ottilia Zsofia

