
                                                   PROCES  - VERBAL,

         Incheiat azi 19 martie 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 11 consilieri în funcţie.

      Şedinţa este legal constituită.
      Participă în calitate de invitaţi d-na  Magyari Hajnalka –contabil,dl.Tătar Mihail-
agent agricol. Sunt prezenţi :cetăţeni din satele Poieniţa,Livezeni,Sînişor,Balogh 
Ferencz –proiectant şi d-na Barnea Elena -reprezentant consultanţă.
     Se supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare,care a fost pus la 
dispoziţia consilierilor în timp util, înaintea începerii şedinţei.
    Dl.Banyai Istvan – solicită următoarele completări: proiectul pentru trotuar ă fie
devansat din trim.IV ,proiectul de inundaţii a fost estimat la 27 000 lei.Este un proiect 
care se poate merge şi la UE mediu,este reabilitarea părâului.Este o propunere.La 
şedinţă să meargă aceaşi persoană.Trebuie consemnată problema apei.Am garantat că 
la sfârşitul lunii august plătim dacă se finalizează până la sfârşitul lunii iulie.
     La fiecare şedinţă să chemăm reprezentantul apei să vedem cum avansează să se 
poată urmări lucrările
    Conţinutul acestuia în forma finală 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 rectificarea bugetului local
     2.Proiect de hotărâre privind   decontarea cheltuielilor de transport cadrelor didactice
     3.Proiect de hotărâre privind aprobarea  închirierii păşunilor proprietatea comunei 
Livezeni
     4.Proiect de hotarâre privind modificarea HCL Livezeni nr.12/27.02.2014 privind 
acordarea sprijinului financiar unităţilor de cult
     5.Petiţii şi interpelări
     Ordinea de zi este aprobată în unanimitate.
     Dl.Laszlo Arpad,preşedinte al şedinţei dă cuvântul d-nei Magyari Julianna 
Hajnalka contabil, pentru prezentarea pct. 1 al ordinii de zi privind  rectificarea 
bugetului  local pe anul 2014.
    Dl.Banyai Istvan –viceprimar  – pentru reparaţii drumuri am fost la Sînişor,să dăm 
un răspuns cum trebuie alocate sume



     Dl.primar – înainte aţi aprobat un buget doleanţe sunt multe.Ordonatorul de credite 
este primarul care răspunde de buget şi banii contribuabililor.Se fac şedinţe peste 
tot,se poartă discuţii,nu trebuie denaturat adevărul.
     Dl.Banyai Istvan – am înţeles că la primul trimestru a fost extins SF apă.Este 
foarte important.
     Dl.primar este în procedură de achiziţie nu putem angaja altă firmă,trebuie să ştim 
de unde se începe.Pentru proiect integral trebuie făcute toate cele 3 
proiecte,apa,canal,drumuri.Facem o  măsurătoare topografica completă.
      Dl.Ceadeş Cristian,consilier – extinderea se face o dată cu alimentarea cu apă
      Dl.primar – nu,trebuie avut SF de extindere
      Dl.proiectant – au fost soluţii tehnice necuprinse în proiect pentru că nu a fost 
necesar
       Dl.Banyai Istvan – SF de extindere a apei se poate finaliza în 2 luni
       Proiectant – da
       Dl.Ceadeş Cristian – consilier – sunt case legate la Benţa –cum se rezolvă această 
situaţie
       Dl.primar – explică  situaţia din zona  în cauză,precizează că extinderea se face 
pe domeniul public.
       Dl.viceprimar – dacă puteţi să-mi daţi o planşă.
       Dl.primar – se fac măsurători există solicitări pentru instalarea apei,trebuie 
respectate anumite drumuri
       Dl.Gyorgy Karol ,consilier – sunt drumuri cu bariere,atunci să se deschidă.
       Dl.primar – pe străzi private nu facem extinderi
       Dl.Ceadeş Cristian – consilier – Mureş-Hidraulici este stradă privată sau publică   
       Dl. Primar – publică
       Dl.Ceadeş Cristian – cum se procedează cu apa
       Dl.primar – extinderea o să facă parte din  reţeaua noastră.
       Dl.viceprimar – la şedinţa următoare să vină proiectantul cu toată extinderea să 
discutăm ce este  introdus în această reţea
       Dl.Ceadeş Cristian- consilier sunt consumatori ilegal legaţi la conductă,lucru pe 
care l-au recunoscut,e vorba de ani de zile..
       Dl.Gyorgy Karoly – consilier – am înţeles că Dan unde a pus ţevile a primit alt 
teren
       Dl.primar – nu e adevărat,sunt discuţii
       Dl.Ceadeş Cristian – consilier – acest domn ar trebui invitat să povestească ce a 
făcut,încasează bani de la diverşi oameni
       Dl.Acs Sandor – aveţi în cartier problema cu apa
       Dl.Ceades Cristian – au fost întotdeauna
       Dl.Gyorgy Karoly – consilier – când va fi apa
        Proiectant – trebuie discutat cu executantul.Depinde de staţia de pompare şi de 
pompe
       Dl.viceprimar – luna viitoare să fie prezent la şedinţă şi proiectantul şi 
executantul
       Punctul 2 privind decontarea cheltuielilor de transport cadrelor didactice este 
prezentat de către d-na secretar.



       Punctul 3 privind închirierea păşunilor este prezentat de către  reprezentant 
consultanţă Elena Barnea- pentru închiriere păşuni este o documentaţie care trebuie 
aprobată.Explică procedurile care trebuie urmate
       Dl.primar _ să se prezinte documantaţia
      D-na Barnea Elena – prezintă detailat documentaţia,inclusiv garanţia de prticipare 
la licitaţie de 20 lei.Contractul este stabilit,dar poate fi adaptat la comuna Livezeni
     Dl.Gyorgy Karol – să se prezinte mai concret
      D-na Barnea – discutăm pe ceea ce se face
      Dl.Tordai Ferencz – ca asociaţie ce acte trebuie depuse
      D-na Barnea – enumeră actele necesare de asemenea explică procedura
      Dl.Tordai Ferencz – preţul este mare,au fost animale decedate
      Dl.Vultur Cristian ,consilier- trebuie să vă supuneţi unei legi
      Dl.David detinător animale – ciobanii au fost aleşi de proprietari
      Dl.primar – nu licităm ciobanii
      Dl.Gyorgy Karoly ,consilier – să fie un cioban bun şi pentru unul şi pentru altul
      Dl.Frunda,proprietar animale – să se facă o impărţire egală a păşunilor sau sînt 
nişte criterii.Contractele am înţeles că se fac pe 2 ani
      D-na Barnea Elena – conform legislaţiei contractele pe păşuni  se încheie pe o 
perioadă de cel mult  5 ani
      Dl.Frunda – diferenţierea este foarte mare pe perioadă,rămân fonduri nealocate şi 
păşunea necurăţată.Omul işi asumă o răspundere dar trebuie sprijin din partea 
primăriei
      Dl.preşedinte al şedinţei – la care păşune vă referiţi
      Dl.Frunda – la păşunea din Poieniţa
      Dl.Gyorgy Karoly,consilier – sunteţi 3-4 reprezentanţi trebuie să ajungeţi la un 
consens
     Dl.David- ce să facem dacă Tordai nu este de acord cu ciobanul
     Dl.Tordai Ferencz – mai multe persoane nu sunt de acord
     Dl.Gyorgy Karoly,consilier – încercaţi să vă înţelegeţi
     Dl.Ceadeş Cristian – consilier-propun să se încheie contractul pe 5 ani
     Dl .preşedinte al şedinţei – dacă sunteţi de acord ca licitaţia să fie cu strigare
     Consilierii işi exprimă acordul în unanimitate
     D-na Barnea Elena – consultanţă –explică procedura desfăşurării licitaţiei cu 
strigare
     Punctul 4 al ordinii de zi privind modificarea HCL nr.12/2014 este prezentat de 
către dl.primar.Prezintă situaţia terenurilor care sunt în proprietatea parohiilor
     D-na Toldi Gyongyike,consilier-în Poieniţa este o porţiune de teren pe care s-ar 
putea iniţia construcţia
     Dl.Ceadeş Cristian ,consilier-nu daţi banii oricui,celor care merită
     Dl.Acs Sandor – consilier- trebuie cultele să se înţeleagă
     Dl.primar – unde situaţia nu e clară se va clarifica pe parcurs
     Dl.Vultur Cristian – consilier- viitoarele capele să intre în proprietatea primăriei
     Dl.primar-dacă le trecem pe primăria apar probleme
     Dl.Acs Sandor,consilier – ar fi bine să existe o organizaţie unde să se adune bani 
pentru construirea capelelor.
     D-na Toldi Gyongyike,consilier – nu s-ar putea ajunge la o înţelegere între parohii



     Punctul 5 Petiţii şi interpelări.
     Dl.Ceadeş Cristian – consilier – S-au primit facturile  pentru apă de la 
Contranscom costul este dublu.Să se facă ceva,să se treacă la Aquaserv.Am fost 
notificaţi,SC Contranscom este în insolvenţă,rugămintea mea este să preluăm sistemul
     Dl.primar – avem o şedinţă planificată cu cei de la Aquaserv şi Aquainvest pentru 
mâine.
    Dl.Ceadeş Cristian,consilier-nu s-a dat o hotărâre aşa susţin cei de la Aquaserv
    Dl.primar – ei vor semna primii protocolul ,ultima tranşă de acte a fost inaintată în 
ultimele zile către Aquaserv şi Aquainvest
    Dl.Vultur Cristian ,consilier – vrem să reparăm strada,vrem o soluţie din partea 
firmei
    Dl.primar – va merge executantul şi proiectantul 
   Se  supun separat spre aprobare hotărârile iniţiate de primar de la  nr.13 – 16 /2014.
    Sunt aprobate în unanimitate  de voturi hotărârile nr.13-15 şi hotărârea nr.16 cu 10 
voturi”pentru” şi un vot „contra” (dl.consilier Vultur Cristian)     
     Intrucât  ordinea de zi a fost epuizată primarul comunei declară închise lucrările 
şedinţei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                              
SECRETAR,
           Laszlo Arpad                                                                                Hangan 
Aurelia




