ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
Nr. 5116 /17.09.2021
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 17 septembrie 2021, cu ocazia lucrărilor ședinței extraordinare a Consiliului
local al comunei Vărgata, județul Mureș, convocată în baza Dispoziției Primarului comunei Vărgata
nr. 64 din 17 septembrie 2021, care a fost comunicată consilierilor locali în data de 14 septembrie
2021 și adusă la cunoștință publică prin afișare la avizierul din clădirea sediului administrativ al
primăriei comunei Vărgata. Ședința s-a desfășurat la sediul Primăriei comunei Vărgata cu
participarea fizică a consilierilor locali.
În urma apelului nominal al consilierilor locali s-a constatat că ședința a fos t legal constituită,
fiind prezenți 9 consilierii locali, respectiv : ISZLAI JÓZSEF, KOVÁCS FERENC, AMBRUS
JENŐ, KISS SÁNDOR LORÁND, VARGA ERVIN, KILYÉN CSABA, LÁSZLÓ LÁSZLÓ, NAGY
MIHÁLY și MOGA ALBERT-ATTILA. A lipsit: NAGY KÁLMÁN ISTVÁN și BARABÁS
JÓZSEF.
A participat la ședința Consiliului Local dl Balogh Istvan primarul comunei Vărgata și
subsemnata în calitate de secretar general al comunei.
Dl consilier Kovacs Ferenc, Președintele ședinței a salutat persoanele prezente la ședința
extraordinară de lucru a consiliului local Vărgata și a a declarat deschisă ședința Consiliului Local.
Președintele de ședință a supus aprobării Consiliului Local procesul -verbal al ședinței
ordinare care a vut loc în data de 29 iulie 2021.
Dl consilier Kiss Sandor Lorand: eu aș avea o observație la procesul verbal, la pagina 3, nu
este corect scris, la alin.5, vă rog să reascultați înregistrarea și să se corecteze, nu așa am spus cum
scrie în procesul verbal. Tocmai aia am spus că e o problemă că se aprobă ceva ce nu am citit cu toții,
altfel am formulat, nu așa cum este formulat în procesul verbal.
Subsemnata, în calitate de secretar am arătat că se va asculta înregistrarea din nou și se va
corecta procesul verbal.
Dl consilier Ambrus Jeno: eu aș avea o observație, la sfârșitul procesului verbal, acolo unde
spune dl consilier Barabas Jozsef despre postare aceea cu iluminatul, vă rog să fie trecut și
propoziția, "ce vreți, să le fie frică la oameni "? Altă observație este unde se vorbește despre filmarea
ședințelor, dl consilier Kiss Sandor Lorand spune că a citit și dânsul legislația, și acolo scrie că
cetățenii au posibilitatea de a asista la ședințele consiliului local și/sau de a le urmări pe internet, acel
și/sau lipsește.
Președintele de ședință a întrebat dacă mai sunt observații legat de procesul verbal și a supus
aprobării Consiliului Local procesul-verbal al ședinței ordinare care a vut loc în data de 29 iulie
2021, acesta a fost aprobat cu votul ”pentru” al tuturor consilierilor locali prezenți, cu precizarea că
acesta o să fie modificat cu observațiile amintite mai sus.
Dl consilier Kovacs Ferenc, Președintele ședinței a supus apobării Consiliului Local ordinea
de zi propusă prin Dispoziția Primarului comunei Vărgata nr. 64/2021, precum și suplimentarea
acesteia cu un punct, respectiv Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizați ai investiţie i „CONSTRUIRE ŞCOALĂ PRIMARĂ CLASELE I-IV, LOC. VALEA,
STR. PRINCIPALĂ, NR. 100, COM. VĂRGATA, JUD. MUREŞ” și de asigurare a finanțării de la
bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL.
Dl consilier Ambrus Jeno: eu sunt de acord cu ordinea de zi, dar lipsește punctul Diverse. Neam înțeles că la fiecare ședință o să fie trecut punctul Diverse, iar acum acest punct lipsește.
Subsemnata am arătat, că este o ședință extraordinară, convocată pentru urgența acestor
proiecte, dacă dânsul consideră că este o problemă urgentă ce trebuie discutată la această ședință
extraordinară, problemă care nu poate fi discutată la ședința următoare bineînțeles că se va discuta.
Atât ordinea de zi propusă prin anexa la Dispoziția prin care Consiliul Local a fost convocat
în ședință extraordinară, cât și suplimentarea acesteia au fost aprobate cu votul ”pentru ” al tuturor
consilierilor locali prezenți, pe ordinea de zi fiind înscrise următoarele puncte:
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai investiţiei
„EXTINDEREA ŞI REABILITAREA ŞCOLILOR GENERALE DIN LOCALITĂŢILE VĂRGATA,
VADU ŞI GRÎUŞOR, COMUNA VĂRGATA, JUDEŢUL MUREŞ” și de asigurare a finanțării de la
bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL Inițiator Balogh Istvan, primarul comunei Vărgata
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică și a indicatorilor tehnicoeconomici ai proiectului „Modernizarea dispensarului medical uman în Comuna Vărgata”- Inițiator
Balogh Istvan, primarul comunei Vărgata
4. Proiect de hotărâre privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice și
gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice- Inițiator Balogh Istvan, primarul comunei
Vărgata,
și punctul aprobat suplimentar,
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai investiţiei
„CONSTRUIRE ŞCOALĂ PRIMARĂ CLASELE I-IV, LOC. VALEA, STR. PRINCIPALĂ, NR.
100, COM. VĂRGATA, JUD. MUREŞ” și de asigurare a finanțării de la bugetul local pentru
categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL- inițiator Balogh
Istvan, primarul comunei Vărgata.
Se trece la dezbaterea punctului 2. de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici actualizați ai investiţiei „EXTINDEREA ŞI REABILITAREA
ŞCOLILOR GENERALE DIN LOCALITĂŢILE VĂRGATA, VADU ŞI GRÎUŞOR, COMUNA
VĂRGATA, JUDEŢUL MUREŞ” și de asigurare a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de
cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL
Președintele de ședință prezintă proiectul, iar Comisia de specialitate a avizat favorabil
proiectul.
Dl primar Balogh Istvan: cum v-am mai spus, s-au făcut lucrări în plus, 2 acoperișuri, pentru
laborator au fost nevoie mai multe lucruri, la parchet s-a constatat că este nevoie izolare și de șapă
nouă, lucrări care au costat 129.000 lei, sumă din care 3.890 trebuie suportat din bugetul local.
Președintele de ședință întreabă dacă mai are cineva observații sau alte propuneri și supu ne la
vot proiectul de hotărâre, au votat ”pentru” toți consilierii locali prezenți, Hotărârea privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai investiţiei „EXTINDEREA ŞI
REABILITAREA ŞCOLILOR GENERALE DIN LOCALITĂŢILE VĂRGATA, VADU ŞI
GRÎUŞOR, COMUNA VĂRGATA, JUDEŢUL MUREŞ” și de asigurare a finanțării de la bugetul
local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL a fost
adoptată cu 9 voturi ”pentru”.
Se trece la punctul 3. de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei
tehnico-economică și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Modernizarea dispensarului
medical uman în Comuna Vărgata”- Inițiator Balogh Istvan, primarul comunei Vărgata
Președintele ședinței prezintă proiectul , iar Comisia de specialitate a avizat favorabil
proiectul.
Dl primar Balogh Istvan: așa cum v-am mai spus că pentru a depune acest proiect a fost
urgent nevoie de această hotărâre. Dorim să depunem un proiect de finanțare în cadrul Programului
privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice . În
cadrul proiectului s-ar moderniza Dispensarul Medical, s-ar schimba acoperișul, geamurile, izolare
exterioara, scările exterioare, intrare pentru handicapați și lucrări interioare.
Dl consilier Ambrus Jeno: Eu am o întrebare, dacă se fac aceste lucrări, acest lucru nu va
influența contractul încheiat cu Farmacia, nu? Mă refer că se modernizează clădirea și se cere pe
urmă chirie mai mare? Ar trebui să facem cumva să nu plece de la noi din comună, este bine să avem
2 farmacii în comună, să avem grijă de investitorii din comună.
Dl consilier Kiss Sandor Lorand: În contractul încheiat între Primărie și Farmacie este
stipulat vreo condiție care se poate ataca ulterior în privința derulării proiectului de modernizare?
Trebuie să avem în vedere și acest lucru pentru evitarea oricărui conflict care s-ar putea naște din
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acest proiect de modernizare, având în vedere că avem antecedente.
Dl primar Balogh Istvan: eu nu cred că este vreo legătură, clădirea este a Primăriei, este un
plus această modernizare, este un lucru bun pentru toată lumea, nu are legătură cu chiriașul și cu
contractul de chirie.
Președintele de ședință Kovacs Ferenc întreabă dacă mai are cineva observații sau alte
propuneri și supune la vot proiectul de hotărâre, au votat ”pentru” toți consilierii locali prezenți,
astfel Hotărârea privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică și a indicatorilor tehnico economici ai proiectului „Modernizarea dispensarului medical uman în Comuna Vărgata”a fost
adoptată cu 9 voturi ”pentru”.
Se trece la punctul 4. de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind participarea la Programul
privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publiceInițiator Balogh Istvan, primarul comunei Vărgata.
Președintele de ședință prezintă proiectul, iar Comisia de specialitate a avizat favorabil
proiectul.
Președintele de ședință Kovacs Ferenc supune la vot proiectul de hotărâre, au votat ”pentru”
toți consilierii locali prezenți, astfel Hotărârea privind participarea la Programul privind creșterea
eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice a fost adoptată cu 9
voturi ”pentru”.
Punctul 5 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici actualizați ai in vestiţiei „CONSTRUIRE ŞCOALĂ PRIMARĂ CLASELE I-IV, LOC.
VALEA, STR. PRINCIPALĂ, NR. 100, COM. VĂRGATA, JUD. MUREŞ” și de asigurare a
finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de
stat prin PNDL
Preș edintele de ședință prezintă proiectul, iar Comisia de specialitate a avizat favorabil
proiectul.
Președintele de ședință Kovacs Ferenc supune la vot proiectul de hotărâre, au votat ”pentru”
toți consilierii locali prezenți, astfel Hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizați ai investiţiei „CONSTRUIRE ŞCOALĂ PRIMARĂ CLASELE I-IV, LOC. VALEA,
STR. PRINCIPALĂ, NR. 100, COM. VĂRGATA, JUD. MUREŞ” și de asigurare a finanțării de la
bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL a
fost adoptată cu 9 voturi ”pentru”.
Dl. Primar Balogh Istvan: am avut o hotărâre
Dl consilier Kovacs Ferenc a declarat închisă ședința extraordinară a Consiliului Local.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Președinte de ședință,
Kovacs Ferenc

Secretar general al comunei,
Kőmives Tünde
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