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                                                       PROCES  - VERBAL,

            Incheiat azi 22 februarie 2018 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 nr.215/2001, 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 avizierul primăriei, consilierii 
luând cunoştinţă prin semnarea convocatorului.
          In urma convocării, la şedinţă sunt prezenţi un nr. de 11 consilieri  în funcţie,din
nr.total de 13.
          Şedinţa este legal constituită.
         In calitate de invitaţi pentru susţinerea  rapoartelor de specialitate participă d-na 
Magyari Julianna Hajnalka,contabil și d-na Takacs Olga,responsabil achiziții publice.
          Se supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare  din data de  
31.01.2018.
       Este aprobat în unanimitate de voturi.
      Dl.Bányai István, primarul comunei Livezeni, supune spre aprobare următoarea 
                                                      
                                                   o r d i n e     d e    zi   :

								1.Proiect	de	hotărâre	privind	alegerea	președintelui	de	ședință
								2.Proiect	de	hotărâre	privind	adoptarea	bugetului	comunei	Livezeni	pe	anul	2018		
								3.Proiect	de	hotărâre	privind	 darea	în	concesiune	către	operatorul	SC	Compania	Aquaserv																																				
SA	a	mijloacelor	fixe	aferente	serviciului	public	de	alimentare	cu	apă	potabilă	.
								4.Proiect	 de	 hotărâre	 privind	 transformarea	 unui	 post	 contractual	 	 de	 referent	
IA,modificarea	organigramei	și	a	statului	de	funcții
								5.Proiect	de	hotărâre	privind	înființarea	unui	post
								6.Proiect	 de	 hotărâre	 privind	 stabilirea	 	 taxei	 speciale	 de	 salubrizare	 și	 aprobarea		
regulamentului	privind	stabilirea	și	aplicarea	taxei	speciale	de	salubrizare
								7.Diverse											

   In conformitate cu prevederile art.43 alin(1) din legea administraţiei publice locale, 
domnul primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte :
								8.Proiect	 de	 hotărâre	 privind	 aprobare	 SF	 construire	 vestiar	 lângă	 terenul	 de	 sport	 în	
comuna	Livezeni,județul	Mureș
							9.Proiect	de	hotărăre	privind	implementarea	proiectului	- construire	vestiar
							10.Proiect	de	hotărâre	privind	actualizarea	Strategiei	comunei	Livezeni
							11.Proiect	 de	 hotărâre	 privind	 completarea	 inventarului	 domeniului	 public al	 comunei	
Livezeni

     Ordinea de zi în formă finală este supusă spre aprobare.
Este aprobată în unanimitate de voturi.

       Se supune aprobării Consiliului local inversarea ordinii de zi,respectiv să fie analizat 
după punctul 2,punctul 11 al ordinii de zi.
       Se aprobă în unanimitate de voturi.
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      La punctul 1 al ordinii de zi este ales în unanimitate de voturi președinte de ședință 
domnul consilier Ceadeș Cristian.
       Dl.președinte de ședință , dă cuvântul d-nei Magyari Julianna Hajnalka,contabil pentru 
prezentarea pct.2 al ordinii de zi privind aprobarea bugetului local al comunei Livezeni pe anul 

2018.
       Dl.președinte de ședință Ceadeș Cristian- având în vedere că a fost dezbătut proiectul succesiv  
în două ședințe ale comisiilor,dacă mai aveți întrebări ?

    Domnul președinte de ședință Ceadeș Cristian- cele 213 000 lei pentru asistență socială 
sunt îndemnizații îngrijitori?
    D-na contabil – explică categoria persoanelor beneficiare.

      D-na Toldi Gyongyike,consilier – ajutorul social de unde îl primim?
      D-na contabil – este alt capitol,de la AJOFM.
    Nefiind  alte întrebări dl. președinte de ședință supune spre aprobare proiectul de 
hotărâre.
      Este aprobat în unanimitate de voturi.
     Dl.președinte de ședință Ceadeș Cristian, dă cuvântul d-nei Takacs Olga pentru 
prezentarea pct.11 al ordinii de zi privind aprobarea completării inventarului  domeniului 
public al comunei Livezeni  
     D-na Takacs Olga – terenul de sport trebuie cuprins,nefiind  în inventar.

     Dl. președinte de ședință-dacă sunt întrebări ?
   Nefiind   întrebări dl. președinte de ședință supune spre aprobare proiectul de hotărâre.
    Este aprobat în unanimitate de voturi.
      D.președinte de ședință dă cuvântul d-nei Takacs Olga pentru prezentarea punctului 4 
4 al ordinii de zi privind	 transformarea	 unui	 post	 contractual	 	 de	 referent	 IA,modificarea	

organigramei	și	a	statului	de	funcții	este	prezentat	de	d-na	Takacs	Olga.
		 					Dl.președinte	de	ședință	Ceadeș	Cristian	– se	ține	cont	de	studii?
		 					D-na	Takacs	Olga-		da.

     Dl. președinte de ședință-dacă sunt întrebări ?
     Nefiind   întrebări dl. președinte de ședință supune spre aprobare proiectul de hotărâre.
      Este aprobat în unanimitate de voturi.
							Punctul		5	privind	înființarea	unui	post	nu	se	analizează.
      Dl.președinte de ședință dă cuvăntul d-lui primar pentru prezentarea pct.6 al ordinii de 
zi privind	stabilirea		taxei	speciale	de	salubrizare.
							Dl.primar	 – au	 fost	 parcurse	 procedurile	 legale,avem	 o	 nouă	 firmă	 care	 a	 câștigat	
licitația,zilele	în	care	va	fi	ridicat	gunoiul	vor	rămâne	aceleași,se	va	respecta	caietul	de	sarcini.
						Propun	stabilirea	taxei	de	14	lei/gospodărie.

     Dl. președinte de ședință-dacă sunt întrebări ?
     Nefiind   întrebări dl. președinte de ședință supune spre aprobare proiectul de hotărâre.
      Este aprobat în unanimitate de voturi.
       Punctul 8 al ordinii de zi privind					privind		aprobarea	SF		- construire	vestiar lângă	teren	de	
sport	în	comuna	Livezeni,județul	Mureș		este	prezentat	 de	domnul	primar.
							Dl.primar	 – am	 dori	 să	 fie	 predat	 proiectul	 pentru	 obținerea	 fondurilor	 europene,poate	
vom	reuși	să-l	depunem.
     Dl. președinte de ședință Ceadeș Cristian -dacă sunt întrebări ?
     Nefiind   întrebări dl. președinte de ședință supune spre aprobare proiectul de hotărâre.
      Este aprobat în unanimitate de voturi.
							Punctul	 9	 al	 ordinii	 de	 zi	 privind	 implementarea	 proiectului	 	 - construire	 vestiar	 lângă	
teren	de	sport	în	comuna	Livezeni,județul	Mureș		este	prezentat	 de	domnul	primar.
     Dl. președinte de ședință Ceadeș Cristian -dacă sunt întrebări ?
     Nefiind   întrebări dl. președinte de ședință supune spre aprobare proiectul de hotărâre.
      Este aprobat în unanimitate de voturi.
							 Domnul	președinte	de	ședință	dă	cuvântul		d-nei		Takacs	Olga	pentru	prezentarea	pct.10	al	
ordinii	de	zi	privind	actualizarea	Strategiei	de	dezvoltare	locală	a	comunei	Livezeni
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						 D-na	Takacs	Olga	– este	o	singură	modificare	.

      Dl. președinte de ședință Ceadeș Cristian -dacă sunt întrebări ?
       Nefiind   întrebări dl. președinte de ședință supune spre aprobare proiectul de 
hotărâre.
      Este aprobat în unanimitate de voturi.
         Domnul președinte de ședință dă cuvântul domnului primar pentru prezentarea pct. 3  al 
ordinii de zi privind darea	 în	 concesiune	 către	 operatorul	 SC	 Compania	 Aquaserv	 	 SA	 a	
mijloacelor	fixe	aferente	serviciului	public	de	alimentare	cu	apă	potabilă	.
								Dl.primar	 -	 	 în	 ședința	 comisiilor	 de	 specialitate	 ale	 consiliului	 local am	 analizat	 acest	
punct, s-au	făcut	demersurile	pentru	predare.

     Dl. președinte de ședință Ceadeș Cristian -dacă sunt întrebări ?
     Nefiind   întrebări dl. președinte de ședință supune spre aprobare proiectul de hotărâre.

      Este aprobat în unanimitate de voturi.
       7.Diverse .
       Dl.primar – la ședința următoare voi propune SF  pentru canalizare pentru cele trei sate care nu 
sunt cuprinse în proiect,sper că vom obține sume de la Ministerul Mediului.
      Dumneavoastră veți decide dacă se va  aproba acest proiect,canalizarea fiind o prioritate foarte 
importantă.

  Nemaifiind  discuţii asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi care au format obiectul 
dezbaterii, lucrările şedinţei se declară închise. 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                              SECRETAR,

         Ceadeș  Cristian                                                                              Hangan Aurelia


