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                                             PROCES  - VERBAL,

         Incheiat azi 23 februarie 2016 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului 
local al comunei Livezeni,judeţul Mureş,care îşi desfăşoară lucrările în sala de 
şedinţe a sediului administrativ.
        Şedinţa a fost convocată potrivit  prevederilor art.39 alin.(2) 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. 10 de  consilieri, din totalul 
de 11 consilieri  în funcţie.

   Dl Tătar Vasile,primarul comunei Livezeni supune spre aprobare următoarea
                                      

                                             o r d i n e     d e    zi :

          1.Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  prelungirii valabilităţii PUG al 
comunei Livezeni.
         2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local
            Dl.primar propune ca puncte suplimentare:
         3.Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţilor de identificare a 
beneficiarilor de tichete sociale
         4.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.43/29.09.2015 privind 
aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie a proiectului
„Reabilitare şi modernizare drumuri în comuna Livezeni,judeţul Mureş” care se 
va depune în cadrul programului PNDR 2014-2020 sub măsura 7.2.Investiţii în 
crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică.
          D-na Toldi Gyongyike – consilier,propune ca  punctele 2 şi 3 ale ordinii de 
zi să fie dezbătute  în următoarea şedinţă a consiliului local, pentru a avea 
posibilitatea studierii documentelor.
         Dl.Vultur Cristian,consilier –  aş propune pentru şedinţa ordinară celelalte 
puncte să le putem studia.
         Dl.viceprimar- în data de 3 martie când se va convoca şedinţa se vor discuta 
detailat, bugetul şi identificarea beneficiarilor.
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         Dl.Acs Sandor,consilier – să fim informaţi în ce priveşte şi tichetele.
         Se aprobă propunerile în unanimitate de către consilierii prezenţi.
         Se aprobă în unanimitate dezbaterea punctelor 1 şi 4 ale ordinii de zi.

         D-na Gherman Corina,preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-rei Denes 
Eniko,responsabil urbanism pentru prezentarea pct.1 al ordinii de zi privind 
aprobarea prelungirii Planului urbanistic general al comunei Livezeni.
      Dl.Vultur Cristian,consilier – cum  stăm cu PUG-ul nou ?
       D-ra Denes Eniko,responsabil urbanism – trebuie elaborat un nou studiu de 
către specialiştii de la muzeu,trebuie făcute investigaţii.
       Dl.viceprimar – nu avem contracte pentru avize ?
       D-ra Denes Eniko – nu avem.
      Dl.viceprimar – foarte rău a fost încheiat contractul.
       Dl primar  trebuie prelungită valabilitatea PUG – ului pentru a putea obţine 
finanţare pentru  proiecte.
       Dl.primar prezintă   punctul 4 al ordinii de zi privind modificarea HCL 
nr.43/29.09.2015 .
       Dl.primar - s-a făcut vizită în teren de către cei de la Alba Iulia.
       S-au probat indicatorii tehnico-economici,trebuie modificat devizul .
       S-a găsit o diferenţă,e vorba de 8 m ,trebuie modificată lungimea cu 8 m mai 
puţin.
       Dl.viceprimar – am fost cu cei de la PNDR ,ştiu exact ce modificări vor fi 
făcute.
       Nemaifiind  discuţii asupra proiectelor  înscrise pe ordinea de zi care au 
format obiectul dezbaterii, lucrările şedinţei se declară închise. 
       S-au supus separat   spre aprobare , hotărârile iniţiate de primar   nr.12 - 13          
       Au fost  aprobate  în unanimitate de voturi.
      Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                              SECRETAR,
          Gherman Corina                                                                           Hangan Aurelia


