
                                            PROCES  - VERBAL,

        Incheiat  2 iulie 2014 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local 
al comunei Livezeni,judeţul Mureş,care îşi desfăşoară lucrările în sala de 
şedinţe a sediului administrativ.
       Şedinţa a fost convocată în conformitate cu prevederile art.39 alin.(1) 
din Legea administraţiei publice locale,republicată,cu modificările şi 
completările ulterioare.
       In conformitate cu prevederile art.39 alin.(6) din Legea nr.215/2001 
republicată,ordinea de zi a fost adusă la cunoştinţă publică prin afişare la 
afişierul primăriei,consilierii luând cunoştinţă prin semnarea 
convocatorului.
      In urma convocării la şedinţă sunt prezenţi un nr. de  9 consilieri în 
funcţie.
      Şedinţa este legal constituită.
      Participă în calitate de invitaţi d-na  Magyari Hajnalka –
contabil,Astăluş Ileana-consilier resurse umane ,dl.Simon Ferencz –
diriginte de şantier - introducere apă,dl.Ormenişan-reprezentant firma 
introducere apă,dl.Nagy Janos,Nagy Zoltan,Gerebenes Lajos-locuitori ai 
satului Livezeni.
     Se supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare,care a 
fost pus la dispoziţia consilierilor în timp util, înaintea începerii şedinţei.
    Conţinutul acestuia este aprobat în unanimitate.
   Dl .Tătar Vasile ,primarul comunei Livezeni supune spre aprobare 

următoarea
                                              
                                             o r d i n e     d e    zi :

     1.Proiect de hotărâre privind  decontarea cheltuielilor de transport 
cadrelor didactice
     2.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.1/2012 
     3.Proiect de hotărâre privind  invalidarea/validarea unor  mandate de 
consilieri
     4.Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ
     5.Proiect de hotărâre privind  propuneri pentru atribuire de denumiri de 
străzi
     6.Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unui post de 
administrator sala  sport



     7.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de 
funcţii
     8.Petiţii şi interpelări

     Ordinea de zi este aprobată în unanimitate.

     In condiţiile dispoziţiilor art.35 din Legea administraţiei publice 
locale,dl.Gyorgy Karoly–consilier ,este ales  în unanimitate preşedinte de 
şedinţă pentru o perioadă de 3 luni.
     Dl primar propune ca  modificarea analizării punctelor ordinii de zi .
     Consilierii işi exprimă în unanimitate acordul.
      Dl. Gyorgy  Karoly - preşedintele şedinţei dă cuvântul d-nei Magyari 
Julianna Hajnalka – contabil, pentru prezentarea cererii depusă de către 
dl.Nagy Janos prin care se solicită finanţarea  Ţinteraşilor din comuna 
Livezeni.
     Menţionează căci,ca finanţare nerambursabilă consiliul local nu are 
proiect stabilit.
      Face cunoscut consilierilor textul legii privind finanţarea precum şi 
procedura de selecţie de proiecte.Precizează că nu este un program anual 
de finanţare nerambursabilă.

    Dl.primar – este o  chestiune care trebuie discutată şi prevăzută în 
bugetul pentru anul viitor.
      Dl.Vultur Cristian – consilier –am mai avut o solicitare.
      Dl.viceprimar – poate putem găsi o soluţie.
     D-na Magyari Hajnalka – contabil,până nu avem în buget finanţare 

nerambursabilă,nu se pot obţine sume.Din bugetul local nu se pot face 
sponsorizări.In calitate de consilieri trebuie să stabiliţi un program 
anual,retroactiv nu se poate face nimic.
     Dl.Gyorgy Karoly – preşedinte de  şedinţă – ce soluţie avem ?
     D-na contabil – o soluţie a consiliului local cu programele ce pot fi 
finanţate.
     Dl primar – sunt activităţi care nu pot fi ştiute în decembrie.
   D-na contabil – atribuirea contractelor de finanţare se poate face pe 

baza selecţiei publice.
   Dl.preşedinte al şedinţei – la următoarea şedinţă să se facă proiectele 

necesare.
     Dl.Acs Sandor – consilier – să se facă un proiect de hotărâre.
   Dl.viceprimar – să se înceapă demersurile pentru a putea ajuta 

activităţile culturale,sportive din comună.



    Dl.Nagy Janos – locuitor al satului Livezeni,prezintă instrumentul care 
va fi folosit la festival.
     D-na Denes Eniko – responsabil urbanism prezintă PUZ  avizat de 
Consiliul judeţean,elaborat pentru  societatea Primer Electro.
    D-na Gherman Corina – consilier – distanţa de la drum nu corespunde, 
de la axa drumului sunt doar10,5 m.
     Reprezentant Primer Electro – explică procedurile pe care le-a urmat 
pentru elaborarea şi avizarea PUZ .
    Dl.Vultur Cristian – consilier – e  important să faceţi investiţii,de ce 
nu aţi venit în februarie cu PUZ ?
    Reprezentant Primer Electro – am aşteptat după avize,procedura este 
foarte lungă.
     D-na Gherman Corina – consilier – legea spune că distanţa de drum 
trebuie să fie 20 m.
    Reprezentant Primer Electro – utilajele nu încap,din terenul meu am 
cedat,gardul îl fac mai în spate,cel puţin 5 m pierd.
    D-na Toldi Gyongyike – în cei 10 m o să încapă şi pista şi utilajele ?
     Reprezentant Primer Electro – da , o să încapă.
   Dl.preşedinte al şedinţei – pentru ce aţi fost amendat
   Reprezentant firmă – explică motivul aplicării contravenţiei.
   Dl viceprimar – la ce sumă se ridică investiţia ?
     Reprezentant Primer Electro – menţionează sumele pentru fiecare 
clădire,prin proiect se prevăd un nr. de 9 angajaţi.
   Dl.Orban Sandor – consilier – să angajaţi oameni şi din comună.
     Reprezentant Primer Electro – e o propunere bună,vă promit că o să 
fie respectată.
     Se trece la analizarea stadiului întroducerii apei în comună.
     Dirigintele  de şantier  care a fost invitat la şedinţă ,a părăsit sala 
,nedorind să dea explicaţii privind tergiversarea introducerii  apei potabile 
în comună.
     Dl.Ormenişan-reprezentant firmă introducere apă – se lucrează la 
staţia de pompare,partea electrică.
     Dl.viceprimar – ce fel de lucrări mai aveţi ?
   Dl.Ormenişan reprez.introd apa – la staţiile de pompare – cele 4 

staţii,partea electrică,legarea curentului la tablou,apoi montarea ceasurilor 
.
    In luna august terminăm,aşa cum ne-am înţeles.In luna august se face 

recepţia.
   Dl.Acs Sandor – consilier – când începeţi probele ?



     Reprezentant firma apa – când se termină instalaţia electrică,avem 
toate proiectele.
     Dl.viceprimar – în august facem recepţia,în septembrie pot lega apa.Să 
ne comunicaţi recepţia cu 2-3 săptămâni înainte.
     Dl.Ormenişan ,reprez.firma apa– puneţi data recepţiei 29 august.
     Dl primar – în contract la pct.3 era specificat că lucrările se vor 
continua în funcţie de sumele primite.S-au oprit 3 ani din cauză că nu au 
fost bani.Pe de altă parte au plecat oameni din firmă.
  Dl.Vultur Cristian – consilier – să înţeleg că vă asumaţi o parte din 

vină ?
    Dl.primar – canalizarea este cuprinsă pe POS mediu 2 şi se derulează 
prin Aquainvest care ne obligă la anumite treburi.
   Dl.Acs Sandor – Benţa are cum să ne obstrucţioneze ?
  Dl.primar – avem acordul lui scris.

  Dl.Acs Sandor – consilier – ne linişteşte acest aspect.
  Dl.Vultur Cristian – consilier – mai avem probleme legate de 
apă,privind terenul.

  Dl.primar – nu trebuie să vă faceţi probleme.
  Dl preşedinte al şedinţei dă cuvântul d-nei Hangan Aurelia pentru 
prezentarea pct.1 al ordinii de zi privind decontarea cheltuielilor de 
transport cadrelor didactice.

   Pct.2  privind modificarea HCL nr.1/2012 şi pct. 3 privind invalidarea 
unui mandat de consilier  sunt prezentate de către d-na Hangan Aurelia 
,care explică  motivul pentru care se impune modificarea 
hotărârii,respectiv invalidarea consilierului Tokes Mihaly.
   Punctul 5 privind propuneri pentru atribuiri de denumiri de străzi este 
prezentat de către dl.Banyai Istvan,care dă citire proiectului de hotărâre 
iniţiat.
    D-na Hangan Aurelia – face cunoscut consilierilor prevederile legale 
potrivit cărora  inscripţionarea bilingvă a străzilor  nu este prevăzută în 
actele normative în vigoare,arată de asemenea că  nu sunt clar identificate   
străzile pentru care s –au propus denumiri.
     Dl.preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-rei Astăluş Ileana – consilier 
pentru prezentarea pct.6 şi pct. 7 al ordinii de zi privind înfiinţarea unui
post de administrator ,respectiv modificarea organigramei şi a statului de 
funcţii.
   Precizează că se pot înfiinţa posturi doar cu condiţia încadrării în 
plafon.



   Dl.viceprimar- cel care desfăşoară această activitate o face 
voluntar.Trebuie să includă şi curăţenia şi administrarea.Nu ne încadrăm 
în plafon,vom face în septembrie rectificare de buget.
   Petiţii şi interpelări:
   Dl.Acs Sandor – tractorul are program,lucrează ?
   Dl.primar – este un post de tractorist.
   Dl.viceprimar – trebuie să angajăm un om să lucreze.
   Dl.Vultur Cristian – consilier – în satul Ivăneşti trebuie tăiată 
trestia,canalul de la gaz este urât şi mirositor.
  Se  supun separat spre aprobare hotărârile de la  nr.35 - 40 /2014.
   Sunt aprobate în unanimitate  de voturi.
   Intrucât  ordinea de zi a fost epuizată primarul comunei declară închise 
lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                               
SECRETAR,
      .   Gyorgy  Karoly                                                                                Hangan 
Aurelia

                                                


