
                                                   PROCES  - VERBAL,

       Incheiat azi 9 iulie 2013 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 cei 11 consilieri în funcţie,şedinţa fiind 
legal constituită.
   Participă în calitate de invitaţi d-na Magyari julianna-Hajnalka-contabil şi d-ra Denes 
Eniko,responsabil urbanism
    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 .Banyai Istvan ,viceprimarul comunei Livezeni supune spre aprobare următoarea
                                              
                                                   o r d i n e     d e    zi :

     1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local
     2.Proiect de hotărâre privind   decontarea cheltuielilor de transport cadrelor didactice
     3.Proiect de hotărâre privind  aprobarea unor cheltuieli de transport
     4.Proiect de hotărâre privind aprobare mandat  vot   ADI  AQUA INVEST
     5.Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ
     6.Petiţii şi interpelări

      Este aprobată în unanimitate.                      
     D-na Gherman Corina –Preşedintele şedinţei dă cuvântul d-nei Magyari Julianna 
Hajnalka – contabil, pentru prezentarea pct. 1 al ordinii de zi privind rectificarea 
bugetului local
    Propune virarea de credite în cadrul aceluiaşi capitol.
     D-na Hangan Aurelia –secretar prezintă puctul 2 al ordinii de zi privind decontarea 
cheltuielilor de transport cadrelor didactice- precizează că se solicită  de către consiliul de 
administraţie al şcolii  decontarea sumei de 2.168 lei ,pentru luna iunie a.c.
     D-na Toldi Gyxongyike – consilier prezintă punctul 3 al ordinii de zi privind 
aprobarea  unor cheltuieli de transport.
     D-na Hangan Aurelia  menţionează că în luna octombrie a anului trecut s-a aprobat 
încheierea protocolului de colaborare şi înfrăţire  între comuna Livezeni şi localitatea 
Kamond din Ungaria.



     Dl.Banyai Istvan – viceprimar arată motivul deplasării în  localitatea Kamond.
     Dl.Gyorgy Karoly – consilier – cine a întocmit lista cu cei care vor pleca în Kamond –
     Dl.viceprimar – toţi consilierii au fost înştiinţaţi .
    Punctul 4 privind aprobarea mandatului de vot ADI AQUA INVEST este prezentat de 
către  d-na Toldi Gyongyike – consilier
     D-na Hangan Aurelia – explică scopul exercitării acestui atribut pe seama autorităţii 
locale
     Dl.viceprimar – a avut loc o întrunire între reprezentanţii  SC Contranscom Benţa SA 
şi reprezentanţii AQUASERV.
     Dl.Ceadeş Cristian – consilier ,expune  consilierilor în detaliu discuţiile 
purtate,inclusiv pretenţiile formulate de către firma SC CONTRANSCOM SA
     Menţionează că s-a depus o cerere la Apele Române pentru analiza apei.
     Se aşteaptă răspunsul de la SC Contranscom.
      Dl.Vultur Cristian – consilier – n-am reuşit să facem nimic  în privinţa apei.Propun 
verificarea listei cu sumele alocate pentru introducerea apei.Nu se face nimic pentru 
locuitori,lucrurile mici nu sunt făcute.
      D-na Gherman Corina – preşedinte,dă cuvântul d-rei Denes Eniko – responsabil 
urbanism pentru prezentarea punctului 5 al ordinii de zi privind aprobarea PUZ,în 
localitatea Poieniţa.
     Solicitant al PUZ  este comuna Livezeni şi finanţator dl.Banyai Istvan.
     Dl.Banyai Istvan – prin  elaborarea şi aprobarea PUZ terenul este mai uşor de 
înstrăinat şi pregătit pentru construcţii,astfel se vor crea  şi locuri de muncă.
     Punctul 6.Petiţii şi interpelări:
     Dl.Banyai Istvan – prezintă cererea depusă de către GS PROTECT SECURIRY –
prestator al serviciilor de pază rurală pe raza comunei Livezeni.
     Să nu dureze patru săptămâini un schimb de acte.
    Se  supun separat spre aprobare hotărârile iniţiate de primar de la  nr.21 - 25/2013.
     Sunt aprobate în unanimitate .
      Intrucât  ordinea de zi a fost epuizată  viceprimarul comunei declară închise lucrările 
şedinţei.
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