
                                                       PROCES  - VERBAL,

            Incheiat azi 7  decembrie 2016, 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 afişierul primăriei, 

consilierii luând cunoştinţă prin semnarea convocatorului.
          In urma convocării, la şedinţă sunt prezenţi 12 consilieri  în funcţie.

          Şedinţa este legal constituită.
          In calitate de invitaţi pentru susţinerea  rapoartelor de specialitate participă d-na 
Magyari Hajnalka-contabil şi d-ra Toldi Hajnalka,inspector impozite şi taxe.

          La şedinţă participă  dl.Petac Horaţiu ,locuitor la satului Livezeni.
          Se supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare,care a fost pus la 

dispoziţia consilierilor în timp util. 

         Domnul Ceadeş Cristian,consilier – solicită, la pct.6 petiţii şi interpelări -să se 
specifice numele firmei de deszăpezire,respectv Romaris Livezeni,firmă cu care s-a 
încheiat contractul,de asemenea să se menţioneze că   drumul de pe str.Livezii, nu a 

fost reparat de către firma Copisa ,care avea această obligaţie.
        Nefiind alte obiecţii se supune la vot conţinutul procesului verbal .
        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 pentru rectificarea bugetului local

      2.Proiect de hotărâre privind validarea dispozitiei Primarului comunei Livezeni 

privind rectificarea bugetului local
     3.Proiect de hotărâre privind  aprobarea  folosirii fondului de rulment al instituţiei 
în  anul 2017

     4.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul   III 2016     
     5.Proiect de hotărâre privind  aprobarea constatării şi sancţionării contravenţiilor pe 
teritoriul comunei Livezeni

     6.Petiţii şi interpelări                     
                                                                         



      In conformitate cu prevederile art.43 alin(1) din legea administraţiei publice locale, 
domnul primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu următorul   punct :

      7.Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul 
comunei Livezeni  pe anul 2017.
      Ordinea de zi în formă finală este supusă spre aprobare.

       Este aprobată în unanimitate de voturi.
       Dl.Ács Sándor,preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-nei Magyari Hajnalka,contabil 
pentru prezentarea punctului 1 al ordinii de zi privind rectificarea bugetului local.

       Punctul 2 al ordinii de zi   nu are obiect,nefiind emisă dispoziţie privind  
rectificarea bugetului.
      Dl preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-nei contabil pentru prezentarea punctului 3

al ordinii de zi privind aprobarea folosirii fondului de rulment al instituţiei.
     D-na Toldi Győngyike ,consilier – era vorba de salariile pe luna ianuarie 2017.

     Dl.Ács Sándor,preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-nei Magyari Hajnalka,contabil 
pentru prezentarea pct.4 privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul 

III 2016.

     Dl.preşedinte de şedinţă – s-a analizat în şedinţa pe comisii,dacă mai aveţi alte 
întrebări ?
     Nemaifiind întrebări dl.preşedinte dă cuvântul domnului primar pentru 

prezentarea punctului 5 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe 
teritoriul comunei Livezeni.
    Dl.primar – doresc ,ca fiecare dacă mai are ceva de adăugat sau alte observaţii să fie 

menţionate.

    Dl.Modován Antal János, consilier – câinii să fie închişi iar cei agresivi să  fie în lese.
    Dl.primar – proprietarii câinilor vor respecta prevederile legii în domeniu.

     Dl.Ilea Gelu Victor ,consilier- aş modifica art.8(1) lit.a).
     Dl.Modován Antal János,consilier – să se amâne  pentru o altă şedinţă,pentru unele 
completări.

     Dl.Vultur Ioan -  Cristian,consilier – şi pe stardă la mine sunt probleme privind 
circulaţia unor autovehicole.

    Dl.Modován Antal János,consilier –la crearea unor obstacole  n-ar trebui să punem 

prima dată indicatoare pe străzile lăturalnice ?
    Dl.Ilea Gelu Victor ,consilier – sunt străzi mici pe care se parchează.
    Dl.Modován Antal János,consilier – nu poţi trece pe hidraulici pentru că de o parte 

şi de alta sunt parcate maşini.
   Dl.Ács Sándor,preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-rei Toldi Hajnal,inspector 
impozite şi taxe  pentru prezentarea pct 7 al ordinii de zi privind aprobarea 

impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017.
       D-ra Toldi Hajnal,inspector  arată că se propune  menţinerea valorilor la nivelul 
acestui an,cu excepţia barurilor şi restaurantelor unde propune  reducerea taxei de la 

1000 la 500 lei.
      Dl.Tătar Iuliu,consilier – despre ce e vorba ?
      Dl.primar explică locaţiile barurilor şi restaurantelor  existente  pe raza comunei

precum şi modul calculării taxei în funcţie de suprafaţă.
      Dl. Ács Sándor,preşedinte de şedinţă, dacă mai aveţi alte propuneri ?



      Dl.primar – părerea mea e că nu avem de ce mări taxele.

      Avem restanţe foarte mari la încasarea impozitelor,din luna ianuarie se vor trimite 
somaţii iar dacă va fi cazul  se va trece la executări silite.
     Petiţii şi interpelări:

     Dl.Petac Horaţiu - locuitor sat Livezeni – sunt 7 case nou construite pe 
str.Pădurii,am solicitat piatră,apă,alte utilităţi,mi s-a spus să fac cerere la care nu am 
primit nici un  răspuns.

    Dl.primar – partea cu apa se proiectează,se va introduce suma în buget, iar piatră 
mai este foarte puţină.
     Referitor la iluminat voi discuta cu firma,vom prelungi contractul cu dl.Carabela.

    Dl.Petac Horaţiu -locuitor  sat Livezeni – trebuie să se dezvolte zona,dl Carabela nu 
are nici un interes.

    Am promis d-lui primar că vom aduce gazul şi m-am ţinut de cuvânt.

     Dl.primar – problema apei s-a prelungit din cauza proiectului de canalizare.
     Dl.Ilea Gelu Victor ,consilier – în anul 2006 am construit hala,de 10 ani nu avem 
utilităţi.

      Să sperăm căci cu noul consiliu şi noua conducere să realizăm ceva.
      Dl.Modován Antal János,consilier – suntem pe calea cea bună.
     Dl.primar – s-a schimbat şi legea achiziţiilor publice.

      Dl.Modován Antal János,consilier – încă nu am apă şi mă deranjează.
      Dl.primar – referitor la apă,problema o ştiu,dar am schimbat prioritatea cu  
proiectul pentru canalizare.

      In comuna Livezeni este apă,de nici un an.
     Dl.Ács Sándor,preşedinte de şedinţă – în alte părţi nu se eliberează autorizaţii de 

construire unde nu sunt utilităţi.
    Dl.Petac Horaţiu– nu e vina mea că am primit autorizaţie de construire.
    Dl.Vultur Cristian,consilier – cu siguranţă dacă iniţiem o hotărâre prin care să 

creştem nivelul de trai în comuna Livezeni,nimeni nu se va opune.
     Dl.Petac – să aduceţi utilităţi mi se pare  vital.
      Dl.Modován Antal János,consilier – de asta sunt înaintate proiectele de 

apă,canalizare ,nici eu în secolul  XXI nu am canalizare,pentru asta luptăm să avem ce 
trebuie.
    Dl.primar – s-au depus proiecte din care 2 sunt câştigate.

   Dl.Ceadeş Cristian,consilier – până în momentul în care vom rezolva toate 

problemele cu utilităţi să nu se mai elibereze autorizaţii de construire.
   Dl.primar – trebuie să treacă mai mulţi ani până peste tot vor fi utilităţi.

  Dl.Ilea Gelu Victor,consilier – s-a lucrat ineficient,s-a construit peste tot.
   Dl.primar – nu s-a solicitat PUZ,fiecare a făcut ce a dorit.
   Dl. Ács Sándor,preşedinte de şedinţă – unde e blocat PUG ?

   Dl.primar – nu e blocat,se termină studiul istoric şi se depune pentru avizare la 
consiliul judeţean.
  Dl.Laszlo Arpad ,consilier – cei de la Romaris au distrus podul.

  Dl.Ilea Gelu Victor,consilier – a urcat încărcată maşina,de ce dăm voie să urce acolo 
maşină 8x4 ?
   Dl.Modován Antal János,consilier – pentru asta am propus indicatoare.

  Dl.Ilea Gelu Victor,consilier – această problemă luaţi-o foarte în serios,să nu ne jucăm 
cu treburi de genul ăsta.



     Dl. Ács Sándor,preşedinte de şedinţă – când am solicitat ca dl.Carabela să vină pe 

strada noastră să  înlocuiască becul,a spus că dacă ştia că e vorba de doar 1 bec nici nu 
se deplasa.
       S-au supus  spre aprobare,separat  hotărârile  iniţiate  de  primar ,de la nr. 56-

60/2016.      
        Au fost  aprobate  în unanimitate de voturi hotărârile nr.56-58.
       Hotărârea nr.59 a fost aprobată cu 10 voturi”pentru” şi 2 abţineri(domnii consilieri 

Laszlo Arpad şi Gyorgy  Alexandru)
       Hotărârea nr.60 a fost aprobată cu 11 voturi „pentru” şi 1 abţinere(dl.consilier 
Vultur Ioan Cristian)

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

         PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                          SECRETAR,

                       Ács Sándor                                                        Hangan Aurelia


