
                                                      PROCES  - VERBAL,

         Incheiat azi 19 martie 2015 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  11 consilieri în funcţie.
      In calitate de invitaţi participă d-na Magyari Julianna-Hajnalka ,contabil  
dl.Oltean Ioan ,reprezentant post poliţie al comunei Livezeni,reprezentanţi 
firmă introducerea apei potabile.
      La şedinţă participă dl.Cormoş,locuitor al satului Livezeni
      Şedinţa este legal constituită.
      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 la 
data de 31.12.2014
        3.Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport 
cadrelor didactice
        4.Proiect de hotărâre privind  aprobarea încheierii acordului  de 
parteneriat şi aprobării unei cantităţi de carburant  Postului de Poliţie al 
comunei Livezeni



        5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire 
a riscurilor
        6.Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv şi a 
Statutului Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureş
         7.Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind salubrizarea
         8.Petiţii şi interpelări

      Ordinea de zi  este aprobată în  unanimitate.
      Dl.Nagy  Zoltan,preşedinte al şedinţei dă cuvântul d-nei Magyari 
Hajnalka pentru prezentarea primului punct al ordinii de zi privind 
adoptarea rectificarea bugetului local pe anul 2015.
    Punctul 2 privind aprobarea contului de execuţie bugetară este prezentat 

de către d-na contabilă.
    Dl.viceprimar – nu s-a primit acel act,nu s-a trimis,aş vrea să văd toate 
contractele,nu am avut timp să-l aprofundez.
    D-na Toldi Gyongyike – consilier – să ne pună la dispoziţie  materialele cu 
2-3 zile înainte pentru a ne documenta.
    Dl.viceprimar – şi la buget în ultimul moment a fost aprobat.
   D-na Toldi Gyongyike – consilier,mă pot baza pe semnătura contabilei,pe 
ceea ce întocmeşte.Ceea ce mi s-a părut că e neclar,am întrebat.Pentru 
cercetări există curtea de conturi,DNA.
   Dl.Nagy Zoltan – să trimită înainte măcar cu 2-3 zile materialul.Sunt 

oameni mai competenţi şi au curajul să se implice.
   Dl.viceprimar – nu votez ce nu primesc măcar cu o zi înainte.Până nu 
înţeleg nu votez.
    Punctul 3 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport cadrelor 
didactice este prezentat de către d-na Hangan Aurelia. 
   Dl.Vultur Cristian – consilier ,să nu mai aprobăm decontarea,să 
solicitămun plan de combatere a infracţionalităţii.
   Dl.viceprimar – la şedinţa următoare să invităm pe cele 2 doamne 
directoare de la şcoală.
   Dl.Laszlo Arpad,consilier,trebuie să sprijinim şcolile     
    Punctul 4  al ordinii de zi privind aprobarea încheierii protocolului de 
colaborare şi aprobarea  unei cantităţi de combustibil postului de poliţie al 
comunei Livezeni este prezentat de către  d-na Hangan Aurelia.Este 
propusă cantitatea de 50 l carburant.
   Dl.Laszlo Arpad- consilier,cantitatea e mică



   Dl.Oltean Ioan – reprezentant post poliţie Livezeni face cunoscut 
consilierilor distanţa  pe care zilnic o  parcurg .
   Dl.Vultur Cristian – consilier – şeful de post să se implice în treburile şcolii.
   Dl.Oltean Ioan – reprezentant Post poliţie Livezeni – trebuie să ni se 
solicite acest lucru.
   D-na Toldi Gyongyike – consilier – ne puteţi da un nr. de telefon?
   Dl.Oltean Ioan – comunică nr. de telefon,menţionează că dacă nu se 
răspunde se poate apela 112.Face cunoscut munca efectuată,apreciază că 
firma de pază îşi face treaba.
    Dl.viceprimar – la şedinţa următoare să fie chemat Gombos.
   Dl.Vultur Cristian – consilier – la şedinţa următoare să fie chemaţi  
directorii.
   D-na Toldi Gyongyike – consilier,rog un pic mai mare discreţie pentru cel 
care dă telefon.
    Dl.Oltean Ioan – dacă aveţi probleme intraţi şi spuneţi cu ce vă 
confruntaţi.
   Dl.preşedinte al şedinţei dă cuvântul d-lui viceprimar pentru prezentarea  
punctului 5 al ordinii de zi privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire 
a riscurilor.
   Dl.Gyorgy Karoly – nu am citit planul .
   Dl.Ceadeş Cristian – consilier,în cartier nu există nici un hidrant.Am 
propus să se aloce sumă separată,este un risc total,există riscuri de 
incendii.
   Dl.viceprimar – din punct de vedere al riscurilor de incendii,acestea sunt 
minime.
   Dl.viceprimar prezintă punctul 6 privind modificarea actului constitutiv şi 
Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Ecolect. 
   Punctul 7 – dl.primar ,referitor la salubrizare,sunt multe persoane care au 
plătit integral,nu se mai discută acest punct.Sperăm ca la mijlocul anului să 
fie implementat proiectul cu master planul.
   Petiţii şi interpelări:
   Se reia analizarea  stadiului lucrărilor de introducere a apei potabile în 
comună.
   Dl.viceprimar – ce se întâmpă cu proba de presiune?
   Dl.Ormenişan-reprezentant firmă apă-proba se face mai mult decât este 
necesar.
   Dl.Gyorgy Karoly – consilier – suntem de acord să se facă proba la 24 h.



   Dl.viceprimar – trebuie programată recepţia şi solicitate în plus alte 
elemente necesare.Autoritatea este ISC.
   Dl Ceadeş Cristian – consilier – cu transferul de la Benţa nu aveţi nici o 
problemă ?
   Dlk.Ormenişan – nu avem.
   Dl.Vultur Cristian – consilier – ne cerem scuze că v-am invitat aici,nu s-a 
respectat nimic.
   Dl.Acs Sandor – consilier – care ar fi următorul pas ?
   Dl.Ormenişan – branşamentele trebuie executate.
   Dl.Acs Sandor – consilier –înţeleg că este proiectul
   Dl.viceprimar – nu este făcută recepţia,branşamentele sunt necesare.
   D-na Denes Eniko – responsabil urbanism – nu avem nici cartea 
construcţiei
   Dl.primar – a dus-o dirigintele de şantier astăzi .La ISC nu s-a predat nimic 
,până nu suntem gata pentru recepţia finală.
   Dl.Gyorgy Karoly – consilier,de ani de zile  aşteptăm.Comisia ce poate 
verifica?
  Dl.primar – manometrele,un nr. de 7.La recepţie vine proiectantul,1-2 
specialişti de la Consiliul judeţean Mureş,reprezentant ISC.
  Dl.viceprimar – trebuie să vedem pe ce bază a cerut proba de presiune în 
plus.
  Dl.diriginte – nu este solicitare în plus,se verifică dacă e 
încărcată.Conducta nu se poate lua fără probă de presiune.
  Dlprimar,în programul de control nu aşa scrie.
  Dl.diriginte – cine preia o conductă care nu a fost probată?
  Dl.primar – mâine vreau să ştiu când se convoacă comisia.
  Dl.diriginte-când e încărcată reţeaua se verifică.
  Dl.Gyorgy Karoly – consilier,vorbim,dar nici unul nu este specialist,să 
consultăm specialişti.
  Dl.viceprimar- mâine sau luni întreb pe cineva cum trebuie predat un 
sistem.
  Dl .primar- în comisie punem şi specialişti de la  Aquaserv şi consiliul 
judeţean.
  Dl.Vultur Cristian – cei din comisie răspund de lucrare.
  Dl.Acs Sandor – consilier – în consecinţă ce facem?
  Dl.primar – convocăm comisia.
  Dl.Gyorgy Karoly – consilier , într-o singură zi se poate face recepţia?



  D-na Gherman Corina – consilier – trebuie câteva zile.
  D-na Toldi Gyongyike – consilier – s-a discutat alocarea unei sume pentru 
asfaltări.Mă interesează dacă s-a făcut notă de fundamentare,dacă nu să se 
facă.
  Dl.Ceadeş Cristian – propunerea mea este să aprobăm asfaltare unde este 
corect şi legal.Dacă băgăm apă se strică asfaltul ,nu e corect.
  Dl.Vultur Cristian – consilier,consider că în ultimii 5 ani nu va fi canalizare.
  Dl.Gyorgy Karoly – consilier ,înţeleg că s-a făcut un studiu,pietruirea costă 
mai mult decât asfaltarea.
  Dl .Cormoş – locuitor al satului Livezeni – este nemulţumit de denumirea 
acordată străzii.Arată că nu s-a făcut o informare vizavi  de denumirea 
străzilor.A făcut un sondaj,vecinii nu erau de acord cu denumirea propusă.
  Dl.viceprimar – cine zice că  populaţia nu e informată e treaba ei.Am trimis 
fluturaşi,am primit propuneri.A fost şedinţă de sat.Toată lumea interesată 
putea să afle.Populaţia a fost anunţată.
   Dl.Cormoş – referitor la drum – după ce s-a tras apa a fost dezastru.După 
2008 câteva familii  au contribuit cu bani şi s-a reparat drumul,ca urmare a 
fost făcută adresă către prefectură.
    Se supun separat spre  aprobare hotărârile iniţiate de către primar şi 
consilieri,nr.9 - 14 / 2015
    In unanimitate de voturi sunt aprobate hotărârile nr.9,11,12,14,hotărârea 
nr.10  este adoptată cu un nr. de 10 voturi”pentru” şi 1  vot„contra”(Banyai 
Istvan ),hotărârea nr.13 este aprobată cu un nr. de 10 voturi „ pentru” şi 1 
vot „contra”(Gyorgy Karoly)
     Intrucât  ordinea de zi a fost epuizată, primarul comunei declară închise 
lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  SECRETAR,
            Nagy Zoltan                                                                                           Hangan Aurelia

                                                




