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                                                       PROCES  - VERBAL,

            Incheiat azi 9 august 2017, 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 afizierul 
primăriei, consilierii luând cunoştinţă prin semnarea convocatorului.

          In urma convocării, la şedinţă sunt prezenţi un nr. de 10 consilieri  în 
funcţie,din 13.
          Şedinţa este legal constituită.

          In calitate de invitaţi pentru susţinerea  rapoartelor de specialitate participă 
d-na Taxacs Olga,bibliotecar,d-na Astăluș Ileana,consilier resurse umane și d-na 
Magyari Hajnalka,contabil.

          Se supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare  din data de  
12.07.2017 care a fost pus la dispoziţia consilierilor în timp util. 
         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 aprobarea solicitării unei scrisori de garanție

      3.Proiect de hotarâre privind încheierea protocolului de cooperare intre comuna 

Livezeni și Inspectoratul de poliție județean Mureș
      4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local

      5.Proiect de hotărâre  privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii 
publici și personalul contractual  din  aparatul primăriei comunei Livezeni  
     6.Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire Sălii de sport din localitatea 

Livezeni 
     7.Petiții și interpelări               

      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 actualizarea anexei nr.1 la HCL nr.30/01.09.2016 
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privind implementarea proiectului „Sistem de canalizare ape uzate în localitatea 

Livezeni,,comuna Livezeni,județul Mureș.”
       9.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui credit.

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

       La punctul 1 se alege în unanimitate de voturi președinte de ședință pentru un  

mandat de 3 luni ,respectiv: august,septembrie și octombrie doamna consilier Balizs 
Elisabeta.

     D-na președinte de ședință dă cuvântul d-lui primar pentru prezentarea

punctului 2 al ordinii de zi privind   aprobarea solicitării unei scrisori de garanție
       Dl.primar – sunt foarte importante aceste avansuri,nu aș risca să așteptăm luni 

de zile pentru un decont,unde putem lucra cu avans ,e bine și e foarte necesar.
       D-na președinte de ședință- dacă  aveți întrebări ?
       Nefiind întrebări, supune la vot proiectul de hotărâre.

      Este aprobat în unanimitate.
     D-na președinte de ședință dă cuvântul d-lui primar pentru prezentarea  pct. 3 

al ordinii de zi privind încheierea protocolului de cooperare intre comuna Livezeni 

și Inspectoratul de poliție județean Mureș.
       Domnul primar-propun amânarea analizării acestui punct deoarece la ședință 
nu participâ nici un reprezentant al postului de poliție.

      Dorim să ne cunoaștem,să vedem activitatea.
     Consider că va trebui să cerem un raport de activitate de la poliția Livezeni.

      Sunt aspecte care trebuie discutate.

      Cine se adresează poliției este trimis la primărie pentru rezolvarea problemelor.

   Domnii consilieri în unanimitate sunt de acord ca acest punct să fie analizat   
intr-o altă ședință,în prezența lucrătorilor postului de poliție.

       Privind punctul 4 al ordinii  de zi privind rectificarea bugetului local,domnul 
primar menționează că s-a analizat în cadrul ședinței comisiilor de specialitate.
       Doamna președinte de ședință-dacă sunt întrebări ?

       Dl.Vultur Ioan Cristian,consilier – să se aloce bani pentru construirea unei 
tribune în satul Ivănești.

      Dl.primar –să vedem cât costă .

      Să depuneți o cerere în acest sens domnule Vultur.
    Nemaifiind alte întrebări d-na președinte de ședință supune spre aprobare 
proiectul de hotărâre.

    Este aprobat în unanimitate de voturi.
     Doamna președinte de ședință dă cuvăntul d-rei Astăluș Ileana,consilier resurse
umane pentru prezentarea pct.5 al ordinii de zi   privind stabilirea salariilor de bază 

pentru funcționarii publici și personalul contractual  din  aparatul primăriei 

comunei Livezeni.  
     Doamna președinte de ședință –s-a discutat în ședința comisiilor,dacă mai sunt 

alte întrebări ?
     Dl.Tătar Iuliu,consilier – nu mi se pare normal ca secretarul unei comune să 

aibă un salariu mai mic decât  viceprimarul comunei.
    Domnul consilier Moldovan Antal János este de aceeași părere.
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     D-na președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre

      Este aprobat cu 9 voturi „pentru” și 1 vot „contra”(domnul consilier Moldovan 
Antal János).

     Doamna președinte de ședință dă cuvântul domnului primar pentru prezentarea 
punctului 6 al ordinii de zi privind atribuirea de denumire Sălii de sport din 
localitatea Livezeni .

     Domnul primar prezintă expunerea de motive ,proiectul de hotărâre precum și 
avizul favorabil al Comisiei județene de atribuire de denumiri Mureș, privind 

aprobarea denumirii Sălii de sport din localitatea Livezeni  -Sala de sport Ana 
Albert Livezeni –Albert Ana Sportcsarnok Jedd.
     D-na președinte de ședință dă cuvântul d-nei Takacs Olga pentru a prezenta pct.

8 al ordinii de zi privind actualizarea anexei 1  la HCL nr.30/01.09.2016 privind 
implementarea proiectului „Sistem de canalizare ape uzate în localitatea 
Livezeni,,comuna Livezeni,județul Mureș.”

     D-na Takacs Olga- având în vedere semnarea contractului de finanțare pentru 

proiectul menționat ,valoarea proiectului s-a actualizat urmarea utilizării cursului 
valutar din data de 01.01.2017.

     Propune actualizarea valorii investiției din anexa nr.1 la HCL nr.30/01.09.2016.
     D-na președinte de ședință dă cuvântul d-nei Takacs Olga pentru prezentarea 
pct.9 al ordinii de zi privind aprobarea contractării unui credit.

  D-na Takacs Olga-este vorba de suma de 4.500 000 lei pentru finanțarea 
sistemului de canalizare ape uzate în localitatea Livezeni din cadrul programului 
PNDR 7.2.

    D-na președinte de ședință- dacă sunt întrebări ?
   Nefiind întrebări supune la vot proiectul de hotărâre.
    Este aprobat în unanimitate de voturi.

   Petiții și interpelări
    Dl.Csiki Imre,consilier – vă invit să vedeți mașina  de pompieri pe care am  
adus-o din Franța.

  Dl.Ilea Gelu-Victor,consilier – propune instalarea unor indicatoare rutiere Zona 

rezidențială respectiv sfârșitul zonei rezidențiale la intrarea și ieșirea  de pe mai 
multe străzi din satul Livezeni și Ivănești,solicitare care va fi formulată  și în scris.

       D-na Toldi Gyongyike,consilier – asfaltul spre Poienița este distrus aproape în 
totalitate.
     Nemaifiind  discuţii asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi care au format 

obiectul dezbaterii, lucrările şedinţei se declară închise. 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                                 SECRETAR,

          Balizs Elisabeta                                                                               Hangan Aurelia


