ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
Nr. 6346/24.11.2021
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 24 noiembrie 2021, cu ocazia lucrărilor ședinței ordinare a Consiliului local al
comunei Vărgata, județul Mureș, convocată în baza Dispoziției Primarului comunei Vărgata nr. 87
din 18 noiembrie 2021, care a fost comunicată consilierilor locali în data de 18 noiembrie 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 fost legal constituită,
fiind prezenți următorii consilierii locali: ISZLAI JÓZSEF, KOVÁCS FERENC, AMBRUS JENŐ,
VARGA ERVIN, LÁSZLÓ LÁSZLÓ, NAGY MIHÁLY, MOGA ALBERT-ATTILA, NAGY
KÁLMÁN ISTVÁN și KISS SÁNDOR LORÁND. A lipsit : BARABÁS JÓZSEF și KILYÉN
CSABA.
A participat la ședința Consiliului Local dl Balogh Istvan primarul comunei Vărgata și
subsemnata în calitate de secretar general al comunei.
Dl consilier Nagy Mihaly, Președintele ședinței a salutat persoanele prezente la ședința
ordinară de lucru a consiliului local Vărgata și a declarat deschisă ședința Consiliului Local.
Dl consilier Ambrus Jeno: dna secretar as dori sa va anunt că intenționez să înregistrez audio
ședința. Subsemnata am anunțat că și dl viceprimar urmează să înregistreze audio ședința.
Dl consilier Nagy Mihaly, Președintele ședinței a supus apobării Consiliului Local ordinea de
zi propusă prin Dispoziția Primarului comunei Vărgata nr. 87/2021, aceasta fiind aprobată cu votul
”pentru” al tuturor consilierilor locali prezenți, pe ordinea de zi fiind înscrise următoarele puncte:
1. Supunere spre aprobare a Procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 21 octombrie și
a procesului verbal al ședinței ordinare din data de 25 octombrie 2021
2. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciului public de
administrare a domeniului public şi privat în Comuna Vărgata
3. Proiect de hotărâre privind mandatul acordat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea
Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la
canalizare-epurare pe aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al
Comunei Vargata si a situatiilor financiare pe trimestrul III, anul 2021
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea memoriului justificativ „Eficientizarea serviciului public de
administrare al domeniului public și privat al Comunei Vărgata Județul Mureș”
6. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Eficientizarea serviciului public de
administrare al domeniului public și privat al Comunei Vărgata Județul Mureș ”
Punctul nr.1 de pe ordinea de zi: Supunere spre aprobare a Procesului verbal al ședinței
extraordinare din data de 21 octombrie.
Procesul verbal a fost supus aprobării Consilului Local, fiind aprobat cu 7 voturi "pentru" și 2
"abțineri " (NAGY KÁLMÁN ISTVÁN și KISS SÁNDOR LORÁND).
Supunere spre aprobare a Procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 25
octombrie.
Procesul verbal a fost supus aprobării Consilului Local, fiind aprobat cu votul "pentru" al tuturor
consilierilor locali prezenți la ședința din 25 octombrie 2021.
Se trece la punctul 2. de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea serviciului public de administrare a domeniului public şi privat în Comuna Vărgata
Președintele ședinței prezintă proiectul , iar Comisia de specialitate a avizat favorabil proiectul.
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Domnul consilier Nagy Mihaly a supus aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre, au
votat ”pentru” toți consilierii locali din cei prezenți la ședința Consiliului Local, având în vedere
votul exprimat Hotărârea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciului public de
administrare a domeniului public şi privat în Comuna Vărgata, a fost adoptată cu 9 voturi ”pentru” .
Se trece la punctul 3. de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind mandatul acordat
reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ”
ajustarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare -epurare pe aria de operare a S.C
Compania Aquaserv S.A
Președintele ședinței prezintă proiectul de hotărâre.
Dl primar Balogh Istvan: având în vedere proiectul de hotărâre privind ajustarea preţurilor la
apă potabilă și a tarifelor la canalizare -epurare pe aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A.
fiecare asociat trebuie să-și mandateze reprezentantul în adunarea generală a Asociației, iar mandatul
trebuie acordat expres, în prealabil, prin hotătâre.
Dl consilier Kiss Sandor Lorand: întrebarea mea este decă la noi s-a predat canalizarea celor
de la Aquaserv?
Dl primar Balogh Istvan: nu, încă nu s-a predat, după ce se pune în funcțiune se poate preda.
Președintele ședinței, dl consilier Nagy Mihaly supune spre aprobare proiectul. Având în
vedere votul exprimat Hotărârea privind mandatul acordat domnului Balogh Istvan reprezentant al
comunei Vărgata, jud. Mureș de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ”
ajustarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C
Compania Aquaserv S.A a fost adoptată cu 9 voturi ”pentru”.
Se trece la punctul 4. de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie
al bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Vargata si a situatiilor financiare pe trimestrul III,
anul 2021
Președintele ședinței prezintă proiectul, iar Comisia de specialitate a avizat favorabil
proiectul.
Dl consilier Ambrus Jeno: nu se înțelege exact ce înseamnă :" Impozitele si taxele locale,
amenzile aferente trimestrului III 2021 şi a anilor precedenţi neachitate sunt în suma de 1084542
lei.", se referă la trim III și taxele și amenzile rămase din anii trecuți?
Dl primar Balogh Istvan: da, exact așa.
Dl consilier Nagy Mihaly a supus aprobării Proiectul de hotărâre, au votat ”pentru” toți
consilierii locali din cei prezenți la ședința Consiliului Local, având în vedere votul exprimat
Hotărârea privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei
Vargata si a situatiilor financiare pe trimestrul III, anul 2021, a fost adoptată cu 9 voturi ”pentru” .
Punctul 5. de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea memoriului justificativ
„Eficientizarea serviciului public de administrare al domeniului public și privat al Comunei V ărgata
Județul Mureș”
Președintele ședinței prezintă proiectul, iar Comisia de specialitate a avizat favorabil
proiectul.
Dl consilier Ambrus Jeno: procent finanțare publică 100%, cheltuieli eligibile 9.661,16 și
cheltuieli neeligibile 7.846,57 Euro iar în Deviz apare o diferență de 1835 Euro.
Dl primar Balogh Istvan: suma de 9.661,16 este suma cu TVA , cealaltă este fără TVA, de
acolo apare diferența.
Dl consilier Nagy Mihaly a supus aprobării proiectul de hotărâre, au votat ”pentru” toți
consilierii locali prezenți, astfel Hotărârea privind aprobarea memoriului justificativ „Eficientizarea
serviciului public de administrare al domeniului public și privat al Comunei Vărgata Județul Mureș ”
a fost adoptată cu 9 voturi ”pentru”.
Punctul 6. de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Eficientizarea
serviciului public de administrare al domeniului public și privat al Comunei Vărgata Județul Mureș”
Președintele ședinței prezintă proiectul, iar Comisia de specialitate a avizat favorabil proiectul.
Dl consilier Nagy Mihaly a supus aprobării proiectul de hotărâre, au votat ”pentru” toți consilierii
locali prezenți, astfel Hotărârea privind implementarea proiectului „Eficientizarea serviciului public
de administrare al domeniului public și privat al Comunei Vărgata Județul Mureș” a fost adoptată cu
9 voturi ”pentru”.
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Cereri: Subsemnata am arătat că au fost depuse căteva cereri de către cetățeni ai comunei.
1. Cererea dnei TOTH EMESE, solicită ajutor de înmormântare pentru Toth Jozsef, decedat în
data de 03.11.2021, acesta beneficiind de pensie de handicap în valoare de 500 ron și nu a
beneficiat de ajutor de înmormântare.
Dl primar Balogh Istvan: având în vedere că, costurile cu înmormăntare s-au ridicat la 4700 Ron
și nu a beneficiat cumnata acestuia de nici un ajutor din partea statului, propun acoprdarea sumei
de 2000 Ron din bugetul local.
Domnii consilieri au decis acordarea sumei de 3000 de ron din bugetul local, ajutor
înmormântare.
2. Cererea dlui Szabo Lajos, domiciliat în Vărgata nr. 100. Jud. Mureș, solicită scutirea taxei de
canalizare, având în vedere că cei doi 2 copii ai dânsului sunt la școală în Tg Mureș respectiv
în Cluj Napoca.
Dl primar Balogh Istvan: având în vedere că nu sunt plecați de acasă copii tot anul, revin în
timpul vacanțelor, propun acordarea scutirii pentru jumătate de an.
Domnii consilieri au fost de acord cu această propunere.
3. Cererea dnei Incze Emma, domiciliată în com Vărgata, sat Vărgata nr. 62, jud. Mureș, solicită
scutirea taxei de canalizare pentru anul acesta, având în vedere că nu s-a putut racorda la
rețeaua de canalizare.
Dl primar Balogh Istvan: părerea mea este că nu putem face astfel de scutiri, dacă facem astfel de
diferențe, atunci și la alții trebuie acordat.
Domnii consilieri au fost de acord să nu se aprobe scutirea.
4. Cererea domnilor consilieri Ambrus Jeno și Kiss Sandor - Lorand:
"Având în vedere HCL nr. 60/25.10.2021 privind regulamentul de organizare și funcționare a
CL, la care subsemnații am depus un amendament cu privire la art. 27 alin. 2 lit. c.), resp. alin 13
lit. d). și e)., în ceea ce privește înregistrarea ședințelor Consiliului local în format audio -video,
respective timpul alocat fiecărui vorbitor (consilier) de doar 2 minute.
Numeroși cetățeni ne-au sesizat că doresc să urmărească ședințele consiliului local în
format audio-video, fie pe facebook, fie pe site-ul oficial al Primăriei Vărgata.
Ca atare, solicităm Consiliului Local să nu se lase influențați de domnul primar și să se retragă
HCL nr. 60/25.10.2021, deoarece nu este în concordanță cu legislația Codului Administrativ.
Menționăm că , dorim să lucrăm în beneficial cetățenilor atât ca transparență în luarea
deciziilor, cât și informarea corectă și la timp a cetățenilor, deci neavând intenții ascunse.
Totodată deoarece consilierii locali sunt cei care iau decizii și își asumă răspunderea asupra
deciziilor luate, cerem impetuos ca timpul alocat fiecărui consilier local în parte să nu fie
îngrădit, respectiv – ori de câte ori este necesar- să poată lua cuvântul la dezbaterea punctelor de
pe ordinea de zi.
În eventualitatea în care consiliul local nu va fi de acord cu cererea noastră, vom fi
nevoiți să trimitem o adresă către Prefectura județului Mureș pentru soluționarea acestei
probleme.
Rugăm să ne transmiteți în format letric decizia consiliului local precum și motivația
deciziei.
Cu stimă și respect, Ambrus Jeno și Kiss Sandor- Lorand."
Dl primar Balogh Istvan: Hotărârea nu se poate retrage în ședința de astăzi, ne vom gândi la o
soluție.
Domnii consilieri au fost de acord cu propunerea făcută.
Dl consilier Nagy Mihaly a declarat închisă ședința ordinară a Consiliului Local.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Președinte de ședință,
Nagy Mihaly

Secretar general al comunei,
Kőmives Tünde
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