
                                                   PROCES  - VERBAL,

         Incheiat azi 17 iunie 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 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  toţi cei 11 consilieri în funcţie. 

      Şedinţa este legal constituită.
      Participă în calitate de invitaţi d-na  Magyari Hajnalka –contabil,dl.Tătar Mihail –
referent,d-na Moldovan Silvia reprezentant ADI Aqua Invest Mureş,reprezentant Aquaserv 
Tg.Mureş,dl.Benţa Remus – reprezentant SC Contranscom Benţa SA.
     Participă la şedinţa  locuitori  ai satului Livezeni.
     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 .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 aprobarea contului de execuţie bugetară pe trim.I 2014
     3.Proiect de hotărâre privind   decontarea cheltuielilor de transport cadrelor didactice
     4.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.15/19.03.2014
     5.Petiţii şi interpelări
       In conformitate cu prevederile art.43 alin(1) din legea administraţiei publice locale,dl.primar 
solicită suplimentarea ordinii de zi cu următoarele  puncte :
     6.Aprobarea aderării comunei Beica de Jos la Asociaţia AQUA INVEST
     7.Aprobarea mandatării reprezentantului comunei Livezeni pentru modificarea 
Regulamentului Ser viciului de apă/canalizare în Adunarea Generală  a Aqua Invest Mureş.
      Ordinea de zi în forma finală  este supusă spre aprobare Consiliului local.
      Este  în unanimitate aprobată .
      Dl.Orban Sandor – preşedintele şedinţei dă cuvântul d-nei Magyari Hajnalka – contabil 
pentru prezentarea primelor 2 puncte ale ordinii de zi,respectiv rectificarea bugetului şi 
aprobarea contului de execuţie bugetară pe trim I 2014.
      Consilierii nu au neclarităţi,fiind analizate proiectele în şedinţa comisiilor de specialitate.
      Dl.primar propune  analizarea, din pct.5  al ordinii de zi,preluarea sistemului de apă-canal 
din cartierul de locuinţe Orizont – Livezeni,având în vedere că la şedinţă participă un 
nr.însemnat de locuitori  din cartier.
      Consilierii îşi exprimă acordul  în unanimitate. 
      Dl.Cedeş Cristian Cristian – consilier – referitor la procesul verbal încheiat la ultima 
şedinţă,dacă reprezentantul Contranscom solicită completări ,se va furniza înregistrarea.
      Dl.primar – Contranscom se foloseşte de anumite adrese,cărora le dă citire.



      Locuitor cartier Orizont – avem un contract pe care l-am respectat este valabil,care este 
baza legală,e o ilegalitate  grosolană,Ce se întâmplă,să-mi explice cineva.
      Locuitor cartier – dacă eu am plătit apa,de ce mi se ia,să se demonstreze,de ce să sufăr că 
nu am apă din cauza cuiva.
     Locuitor cartier – pe noi ne tratează ca pe o asociaţie ,fiecare are contract 
individual.Probabil majoritatea se achită de datorii.
     Dl.Ceadeş Cristian – consilier – face un scurt istoric al problemei apei.
     Dl.Benţa Remus – reprezentant Contranscom ,aş vrea să răspund la anumite întrebări.Se 
fac confuzii.Eu am făcut infrastructura,am crezut că în comuna Livezeni se va înfiinţa un 
serviciu de apă-canal.Puteam să particip şi eu în calitate de operator.Se putea beneficia de un 
preţ de producţie.Primăria a aderat la Aqua Invest,în acel moment Contranscom a intrat în 
insolvenţă.Lichidatorul nu mi-a dat voie să fac pierderi pe acest sistem de apă.Toate 
cheltuielile mi-a spus să le pun pe factură.O parte a locuitorilor din cartierul Orizont au fost 
de acord să plătească,alţii nu.Am fost dat în judecată pentru că  furnizez apă şi nu am dreptul.
     Locuitor cartier- dl.Benţa vreţi să vi se plătească cheltuielile?jucaţi cinstit.
     Dl.Ceadeş Cristian – solicită explicaţii privind punctele din contract.
     D-na Moldovan Silvia ne-a explicat că nu există posibilitatea preluării sistemului 
condiţionat de sumă,după care dl.Greab a cerut părerea d-lui Benţa şi cu mandat din partea 
conducerii firmei a spus că dl.Benţa e de acord ca sistemul  să fie predat gratuit..In data de 28 
mai a.c. dl.Greab a spus că aceasta e soluţia şi să se aprobe tot ce trebuie.Consilierii au 
considerat că este corect ce se discută,au aprobat cei 28 000 lei.Dl.Benţa spune că suntem 
incompetenţi şi hotărârea este ilegală.
    Locuitor cartier- nici situaţia cu hidranţii nu este în ordine .
    Dl.Ceadeş Cristian –consilier, s-a purtat corespondenţă  de către Contranscom  şi către 
asociaţie ,că vrea să predea sistemul.In urmă cu puţin timp am fost înştiinţaţi că se face un 
nou contract.Consider că partea de prestări servicii este ilegală.Să ne spună dl.Benţa când a 
avut un punct de vedere serios,să ne spună dacă are licenţă ANRSC ?
   Locuitor cartier – dacă sunteţi operator să lăsaţi contractele vechi,dacă nu daţi contractele la
Aquaserv.Ori ne consideraţi oameni serioşi ca parteneri de afaceri – ne-aţi construit casele-
ori găsim o soluţie.Nu faceţi dl.Benţa astfel de prostii.Nu există om care să consume şi să nu 
plătească.Preţurile au crescut,trebuie corectate,dar nu ne puneţi în genunchi.
  Locuitor cartier – preţul nu s-a amortizat nici un procent.
  Dl.Ceadeş Cristian – consilier , cu trecerea timpului se amortizează un mijloc fix.
  Dl.primar – neplăcerile le ştim,având în vedere că am invitat reprezentant şi de la Aquaserv 
trebuie să ne gândim cum ieşim din acest impas,cum putem debloca situaţia.
    Dl.Benţa – Contranscom – nu pot fi de acord cu declaraţiile d-lui Ceadeş
    Dl.Ceadeş Cristian , nu e cinstit din partea dv.
    Dl.Benţa-Contranscom – nu pot să  exclud un imobil din contabilitate,să-l dau de 
gratis.Trebuia să înfiinţeze serviciu de apă ,dacă câştigam făceam operaţie pe această 
infrastructură.Un alt aspect este  solicitarea ca sistemul de apă să fie preluat în administrare .
     Dl.Ceadeş Cristian – consilier ,trebuia preluat sistemul de  primărie dar nu l-a predat ,s-a 
oprit apa prin abuz.Dl.Benţa a spus că este un abuz.
     Locuitor cartier- firma se obligă să-mi furnizeze apa(citeşte prevederile contractului)
     Întreabă dacă contractul nu este în vigoare.
     Dl.Benţa-Contranscom , mi s-a spus în instanţă că nu sunt operator.
     Locuitor cartier – dl.Benţa v-aţi înregistrat ca operator.
     Dl.Benţa  Contranscom – modul în care puneţi problema,eu nu sunt la judecată.Este 
judecătorie şi va face dreptate.In fiecare an firma a făcut pierdere,consideraţi că este abuz.
     Locuitor cartier – eu am plătit facturile şi mi s-a tăiat apa.Aveaţi obligaţia să mă notificaţi 
înainte de întreruperea apei.Nu aţi făcut acest lucru,sigur aţi făcut un abuz,personal am plătit 
apa m-aţi afectat cu sistarea apei,e înşelăciune în baza acestui contract.Cu mine aveţi un 
contract valabil.



     Locuitor cartier – pe viitor dacă aveţi soluţii ?
     D-na Moldovan Silvia –reprezentant Aqua Invest –există o singură soluţie de 
rezolvare:sistemul care s-a creat este public.Ca şi drumurile,toate drumurile sunt 
publice,indiferent cine asigură sume de finanţare,sistemul trebuie dat în domeniul 
public.Consiliul hotărăşte modul de administrare.Consiliul a hotărât asocierea la Aqua Invest 
aşa că poate gestiona sistemul,astfel poate obţine sume pentru întreţinere.In momentul în care 
s-a terminat sistemul trebuia predat.Benţa nu este operator nu putea încheia contracte.Nu este 
un impediment de predare.Singura  ieşire este să predea sistemul în domeniul public.
       Dl.Benţa – Contranscom – Constituţia este mai presus
       Locuitor cartier – dv sunteţi cu proprietatea pe domeniul public.
       Dl.Ceadeş Cristian – consilier – conform adresei  emisă de Todor ,îi dă citire – sistemul 
este public.
       D-na Moldovan Silvia – reprezentant Aqua Invest – dă citire art.din Legea 213/2008 
privind domeniul public.Singura modalitate este să-l predea liber,gratuit.
       Dl.Benţa-Contranscom – mergeţi şi luaţi acest sistem şi operaţi-l după cum prezintă d-na 
Moldovan dacă este aşa,aţi hotărât că-l luaţi,luaţi-l fără semnătura mea.
        D-na Moldovan Silvia – legea spune că se predă în anumite condiţii
        Benţa – creditorii nu  vor fi de acord.Sunt 2 soluţii:fie primăria îşi înfiinţează serviciu 
public,scoate la licitaţie ,a 2-a soluţie este ca primăria să cumpere acest sistem.
        Locuitor cartier -  se ştia că reţeaua trebuie predată,acest sistem nu se poate vinde
        D-na Moldovan Silvia- ceea ce spune dl.Benţa că nu lasă creditorii  e neântemeiat,nu se 
poate vinde nimic.
        Locuitor cartier – am o rugăminte la dl.Benţa: vreau să văd contractul pe care trebuie să-l 
semnez pe 26.Să nu-şi bată joc cel care citeşte apa de mine.
        Locuitor cartier – mi se pare că litigiul este între Contranscom şi Primărie.
        D-na Moldovan Silvia – primăria a făcut primul pas.A adoptat hotărâre,se spune că e 
necesar să se anuleze,nu o vom face,să o atace în contencios administrativ.Să oprească apa şi 
să mergem în instanţă.
        Dl.Ceadeş Cristian – consilier – în contract toate sunt stipulate trebuie să fim de acord-
contractul este sau nu valabil ?
         Locatar cartier – cei care n-au plătit apa n-au plătit pentru că nejustificat a ridicat preţul.
         Dl.primar – am iniţiat acest subiect să ştim ce avem de făcut,cum deblocăm situaţia.Nu 
putem ocoli legea,care sunt posibilităţile legale de a ieşi din impas?
         Partea tehnică ne interesează pe care trebuie să o spună reprezentanţii Aqua Invest şi 
Aquaserv.
          Dl Ciupe Aurel – reprezentant Aquaserv – suntem pregătiţi să preluăm acest sistem 
dacă ajunge în domeniul public în 24 ore.Problema modalităţii de a ajunge în domeniul public 
să nu se confunde cu natura bunului.Prin contractul de delegare toţi aceşti operatori nu pot să 
ia şi să opereze decât mijloace fixe din domeniul public proprietatea consiliilor locale,când 
consiliul local l-a înregistrat în contabilitate cu nr. de inventar.Dacă îl dă în administrare nu se 
constituie ca mijloc fix.
   Dl.Ceadeş Cristian – consilier – daţi-ne soluţii
   Dl.Ciupe Aurel – există  modalităţi.
   Dl.Benţa – eu sunt operator şi nu am calitate de operator
   Dl primar – Ignaţie să găsească soluţia
   Dl.Benţa – puteţi să faceţi o relaţie contractuală între dv.ca proprietar de sistem şi primăria 
ca şi consumator.
    Dl.Ceadeş Cristian – consilier în situaţia actuală nu se mai pot încheia astfel de relaţii
    Locuitor cartier – cu apa nu se joacă,trebuie anumite autorizaţii legale.nu are sens să 
semnăm un alt contract în nişte condiţii când firma nu se mai obligă la nimic.
     Dl.Benţa- eu ca investitor am cumpărat acest teren,am făcut PUD s-au predat casele cu 
utilităţi.Dv.aţi plătit casele,terenul toate acestea le-am predat până la sfârşit.



      Locuitor cartier- nu vreţi să predaţi sistemul.
      Dl.Benţa – nu le putem scoate din contabilitate
      D-na Moldovan Silvia – în cealaltă parte aţi făcut donaţie
      Dl.Benţa – nu eram în insolvenţă am putut preda,dar nu pot înstrăina fără acordul 
creditorului
      Dl.Ceadeş Cristian – consilier-creditorii trebuie să înţeleagă şi să facem tranzacţia aceasta
      Dl.Benţa – faceţi o adresa creditorului să consimtă că pot înstrăina sistemul.Toţi care 
încheie contracte  vor avea apa,din spusele lichidatorului.
      Locuitor cartier – eu trebuie să plătesc şi canalul din drum- vreţi bani şi din domeniul 
public
      Benţa – am plătit bani şi voi preda gratis sistemul.Cineva vine să vorbească,nu e 
documentat.
      Dl.viceprimar – locul de agrement când îl faceţi că este cuprins în PUZ ?
     Dl.Benţa- Contranscom ,să găsiţi o soluţie legală de preluare a sistemului,nici batjocură de 
1 leu.
      D-na Moldovan Silvia – nu se poate acorda nici un leu
      Dl.Vultur Cristian – consilier – ne şantajaţi,urât din partea dv.
      Dl.Orban Sandor – preşedintele şedinţei dă cuvântul d-nei Hangan Aurelia pentru 
prezentarea  punctului  3 al ordinii de zi privind decontarea cheltuielilor de transport cadrelor 
didactice .
      Punctul 4 privind modificarea HCL nr.15/19 03 2014 este prezentat de către dl.Tătar 
Mihail – agent agricol.
    Dl.viceprimar- nu se pot întăbula acele terenuri
    Dl.primar – sunt făcute ridicări topo.
   D-na Moldovan Silvia – reprezentant Aqua Invest prezintă pct.6-7 privind  aprobarea aderării 
comunei Beica de Jos la Asociaţia AQUA INVEST,respectiv aprobarea mandatării 
reprezentantului comunei pentru modificarea Regulamentului Serviciului de apă/canalizare în 
Adunarea Generală  a Aqua Invest Mureş.Precizează că ANRSC a constatat că nu este respectat 
un coeficient,trebuie aprobat să rămână la aceeaşi valoare.Trebuie 12 articole noi,e o problemă 
tehnică.
     Punctul 5 petiţii şi interpelări:
     Dl.Ceadeş Cristian – consilier – la şedinţa trecută am depus o sesizare la care s-a dat 
răspuns,am făcut o listă cu doleanţe ale noastre.La momentul respectiv ni s-a spus ce lucrări 
se pot rezolva.Am revenit cu o adresa prin care am solicitat acest lucru şi în buget nici o 
lucrare din listă nu este bugetată.Noi plătim,după nişte calcule aproximativ 30% din 
buget.Solicit acest lucru în numele locuitorilor.
   Dl.viceprimar – să întocmim o listă cu lucrările care trebuie efectuate.
   Dl.Vultur Cristian – consilier – suntem la mijlocul mandatului,rezultatele sunt minime,aş 
vrea să schimbăm modul de lucru,o să revenim cu propuneri.
   La Poieniţa au fost probleme,să ne prezinte documente prin care a oprit această investiţie
   Dl.viceprimar – situaţia e rezolvată.
   Dl.Vultur Cristian – consilier – să se facă pe faţă,am fost ocoliţi,am fost luaţi prin 
surprindere
   Dl.viceprimar – s-a cerut să se oprească şi s-a oprit.
   Dl.Gyorgy Karoly – consilier – nu s-a prezentat  realitatea.
   Dl.Vultur Cristian – consilier – revin şi vă rog colegial aceste situaţii să nu se mai 
întâmple.Nu e corect ca în presă să se spună căci consiliul local nu are nici o poziţie în acest 
sens.
    Csenteri Attila – consilier  impozite şi taxe propune iniţierea unui proiect de hotărâre 
privind sala de sport,montarea camerelor de supraveghere.
    Dl.viceprimar – întreţinem tot ce înseamnă şcoală,poştă.Eu nu fur.Este un program la care 
oamenii se înscriu.Nu avem duş,apă dar montam camere video.



    Dl.Laszlo Arpad – consilier – să se achite banii la primărie.
    Dl.Csenteri Attila – ar fi bine să fie montate camere  video.
    Se  supun separat spre aprobare hotărârile iniţiate de primar, de la  nr.29 – 34 /2014.
    Sunt aprobate în unanimitate  de voturi hotărârile nr.29,31-34  şi hotărârea nr.30 cu  10 
voturi”pentru” şi un vot „contra” (dl.consilier  Banyai Istvan) .    
         Intrucât  ordinea de zi a fost epuizată, primarul comunei declară închise lucrările 
şedinţei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                              SECRETAR,
            Orban Sandor                                                                                Hangan Aurelia


