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                                                       PROCES  - VERBAL,

            Incheiat azi 25 aprilie 2017, 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 afizierul primăriei, consilierii 

luând cunoştinţă prin semnarea convocatorului.
          In urma convocării, la şedinţă sunt prezenţi 13 consilieri  în funcţie,din 13.
          Şedinţa este legal constituită.

          In calitate de invitaţi pentru susţinerea  rapoartelor de specialitate participă d-na 
Magyari Hajnalka ,contabil, d-ra Astăluş Ileana ,Bardoczi Annamaria,inspector impozite și 

taxe și Takacs Olga,bibliotecar.
          Se supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare care a fost pus la 

dispoziţia consilierilor în timp util. 
         Este aprobat în unanimitate de voturi.

       Dl.Bányai István, primarul comunei Livezeni, supune spre aprobare următoarea 
                                                      
                                                           o r d i n e     d e    zi   :

       1.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
       2.Proiect de hotărâre  privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trim.IV 2016

       3.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018
       4.Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici și 

implementarea proiectului Modernizare,renovare și dotare cămine culturale din  
satele:Sînișor,Poienița și Ivănești.

       5.Proiect de hotărâre privind aprobarea DALI și indicatorii tehnico-economici , 
implementarea proiectului Modernizare,renovare și dotare cămine culturale din  satul 

Livezeni.
       6.Proiect de hotărâre privind insușirea inventarului domeniului public și privat al 

comunei Livezeni.
       7.Proiect de hotărâre privind instituirea  taxei de  salubrizare pentru utilizatorii care nu 

au încheiate contracte
      8.Proiect de hotărâre privind alocare suma transport deseuri selective.

      9.Proiect de  hotărâre privind aprobarea   deplasării unei delegații în Slovacia.
   10.Proiect de hotărâre privind aprobarea sărbătoririi zilelor comunei Livezeni  

   11.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.32/2016 privind aprobarea 
Regulamentului pentru acordarea finanțărilor nerambursabile pentru activități non profit     

    12.Petiţii şi interpelări   
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      In conformitate cu prevederile art.43 alin(1) din legea administraţiei publice locale, 
domnul primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu următoarele   puncte :

     13.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local
     14.Proiect de hotărâre privind avizarea lucrărilor de intervenție Modernizare,renovare și 

dotare cămin cultural localitatea Ivănești.
    Ordinea de zi în formă finală este supusă spre aprobare.

      Este aprobată în unanimitate de voturi.
      La punctul 1 al ordinii de zi este ales în unanimitate de voturi președinte de ședință 

pentru un mandat de 3 luni,respectiv pentru lunile :aprilie,mai și iunie,domnul consilier 
Dobos Levente Szilveszter.

   Domnul președinte de ședință dă cuvântul d-nei Magyari Hajnalka,contabil pentru 
prezentarea punctului 2 al ordinii de zi .

   D-na Toldi Gyongyike-consilier,să ne explicați mai detailat veniturile și cheltuielile.
   D-na contabil-face cunoscute veniturile estimate,de asemenea ultimul buget din anul 

2016,prezintă sumele și diferența între prevăzut și rectificat.
     Explică sumele prevăzute în partea de venituri și cheltuieli.

     Precizează de asemenea excedentul care s-a acumulat.
    Pe detailări se vede pe fiecare articol cum a fost realizat.

   Domnul președinte de ședință-dacă mai sunt întrebări ?
     Nemaifiind întrebări se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind aprobat în 
unanimitate.

      Punctul 3 al ordinii de zi este prezentat de către d-na Bardoczi Annamaria,inspector 
impozite și taxe.

    Dl.primar – nu se modifică pentru anul 2018 impozitele și taxele locale,cu excepția
mijlocului de transport pe apă categoria nave de transport și agrement.

    D-na Bardoczi Annamaria,inspector impozite și taxe-precizează amenzile care sunt
prevăzute în Codul fiscal.

     Dl.primar – propun să mergem la amenzi pe varianta minimă.
    Dl.președinte de ședință,dacă mai sunt întrebări ?

     Nemaifiind întrebări se supune la vot proiectul de hotărâre,fiind în unanimitate 
aprobat.

       Dl.primar propune inversarea ordinii de zi și analizarea pct.14 al ordinii de zi privind 
avizarea lucrărilor de intervenție Modernizare,renovare și dotare cămin cultural localitatea 

Ivănești.
     In unanimitate propunerea este aprobată  de către consilieri .

     D-na Takacs Olga prezintă pct.14 al ordinii de zi.
      Se supune la vot ,fiind  aprobat în unanimitate de voturi.

    Punctul  4 al ordinii de zi este prezentat de către d-na Takacs Olga.
    D-na Takacs Olga- este vorba despre 2 proiecte privind implementarea acestora,satul 

Livezeni este separat.
      Precizează valoarea acestora,pentru fiecare caz în parte.

      La pct.4,5, se impune aprobarea implementării deoarece SF respectiv DALI au fost 
aprobate printr-o altă hotărâre anterioară. 

     Nemaifiind discuții se supune la vot proiectul de hotărâre,fiind  aprobat cu 12 voturi 
pentru și 1 vot contra(dl.consilier Vultur Cristian)

      Punctul 5 este este prezentat de către d-na Takacs Olga.
     Se supune  la vot și este aprobat  cu 12 voturi pentru și 1 vot contra(dl.consilier Vultur 
Cristian)  
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         Referitor la pct.6 privind insușirea inventarului domeniului public și privat al 
comunei Livezeni,dl.primar propune analizarea acestuia în următoarea ședință,consilierii 

fiind de acord .
       D-na Toldi Gyongyike,consilier-Dl.Cseh Imre are un buldoexcavator în curte,a solicitat 

să fie luat.
      Dl.Ceadeș Cristian,consilier-să-l dea afară din curte,dacă recunoaște că e al primăriei.

    Dl.Tătar Iuliu,consilier- cine plătește pentru strada din Orizont ?
    Dl.Ceadeș Cristian,consilier- nu există nici recepția,primăria a făcut drumurile.

    Dl.primar – vorbim de o lucrare de asfaltare care există parțial.
    D-na contabil-există o valoare de inventar,s-a plătit cât s-a primit.

    Dl.primar- nu avem acte pe baza cărora  au fost  cheltuiți banii,nu există o recepție,nu se 
poate include în inventar.

    Am  făcut  cu viceprimarul 600 de poziții,am verificat tot.
    Dl.Ceadeș Cristian,consilier-este al nu știu cătelea obiectiv care lipsește,am fost trași în 

piept ,nu știu de cine?
      Punctul 7 este prezentat de către dl.primar.

      Dl.Tătar Iuliu,consilier- să facă treaba ca lumea,să meargă din casă în casă.
      Dl.primar-vin în fiecare săptămână să ridice gunoiul.

      Dl.primar propune,în cazul persoanelor fizice care nu au contract încheiat,  taxa de 500 
lei/an/gospodărie  și pentru persoane juridice taxa de 5000 lei/an.
     Nemaifiind întrebări se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind în unanimitate 

aprobat.
     Punctul 8 este prezentat de către dl.primar. 

    Dl.Acs Sandor,consilier – în cazul în care nu sunt selectiv puse ?
     Dl.viceprimar – se ridică oricum deșeurile.

     Dl.primar- suntem somați de garda de mediu că nu avem selectare selectivă.
     Dl.Moldovan Antal Janos,consilier-există contracte încheiate și se impune selectarea

deșeurilor.
     Dl.Laszlo Arpad,consilier – primăria a dat bani pentru gunoiul selectiv.

     Dl.Ceadeș Cristian,consilier- cel implementat va fi doar menajer ?
     Dl.primar-da

     Dl.Gyorgy Alexandru,consilier-să facem un contract pe 3 luni.
     Dl.Ilea Gelu Victor,consilier-cât a costat curățenia ?

     Dl.primar-vreo 6-7 mii.
     Dl.Ilea Gelu Victor,consilier -trebuie să mergem și pe varianta selectiv.

     Dl.Acs Sandor,consilier-ar trebui în prima fază o educare a oamenilor.
     Dl.primar- o să vină garda anul viitor în control.

     Dl.Vultur Cristian,consilier- să încercăm.
     Dl.primar-este o directivă europeană ,că trebuie redusă cantitatea de deșeuri cu 20%.

     Dl.Ilea Gelu Vicor,consilier- dacă se semnează contractul să se ridice și de la persoane 
juridice pentru că avem probleme.

     Dl.Moldovan Antas Janos,consilier – o să fie niște puncte.
     Dl.primar – e prima ofertă,poate o să avem ofertă mai bună.

     Dl.Ilea Gelu Victor,consilier – să nu refuze persoanele juridice din comună.
     Dl.Acs Sandor,consilier – să impunem să se facă contracte cu salubriservul de către toți 

utilizatorii.
     Dl.primar – sunt suficiente 5 puncte,nu este loc unde să se pună mai multe.
     Nemaifiind discuții se supune la vot proiectul de hotărâre.

     Este aprobat cu 11 voturi pentru și cu 2 voturi contra(d-na consilier Toldi Gyongyike și 
dl.consilier Acs Sandor).
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     Punctul  9 este prezentat de către dl.primar.
     Este aprobat în unanimitate

   Punctul 10  este  prezentat de către dl.primar.
    Dl.primar – avem zilele comunei,o deplasare în Slovacia,primim persoane din 3 țări.

    Dl.Ceadeș Cristian,consilier- încercați să le contopiți.
    D-na Toldi Gyongike,consilier – noi vă oferim sprijinul dacă va fi nevoie.

    Dl.președinte de ședințe supune la vot proiectul de hotărâre.
    Este aprobat în unanimitate.

   Punctul 11 este retras de pe ordinea de zi din inițiativa primarului.
  Punctul 13 este prezentat de către d-na Magyari Hajnalka,contabil.

   Dl.primar – la partea de canalizare ne apucăm de proiectul tehnic,să-l predăm și să se 
facă licitație.

    Dl.Acs Sandor,consilier- aș propune ca pe partea de canalizare și pe partea cealaltă,cu 
investițiile să mergem pe acelașii principiu.

    Dl.Ceadeș Cristian,consilier – să facem cumva,de câte ori ne-am înțeles.
    Dl.primar – se poate face undeva la 1 mp la 100 lei,e ușor de calculat.

    Dl.Moldovan Antal Janos,consilier – sunt străzi unde nu este nici pietruire,nici 
asfaltare,mă refer la Hidraulici.

  Dl.primar – ce propui ?
  Dl.Moldovan Antal Janos,consilier – să facem cumva prin rotație.
  Dl.Acs Sandor,consilier- avem o sumă de bani,trebuie împărțită.

    Dl.Moldovan Antal Janos,consilier – eu nici canalizare nu am,nu se poate  ca 3 străzi să 
asfaltăm în Bența,trebuie prin rotație făcute lucrări,trebuie să găsim o soluție.

    Dl.Ceadeș Cristian,consilier – s-au ratat acum 2 ani lucrările,iar o luăm de la capăt ?
    Dl.primar – nu băgăm bani unde spargem pentru canalizare.

  Ce facem cu banii,propuneți ?
  Anul viitor facem SF pentru cele 3 sate. In Ivănești și Poienița sunt cam egale străzile,dacă 

mergem la Sînișor o să ne coste cam mult.
  Să ajungem cu asfaltul la școli,e o propunere.

  Să aducem și Sînișorul în primul an,250 m.
Dl.Gyorgy Alexandru ,consilier – la Sînișor nu a fost făcut absolut nimic.

  D-na Toldi Gyongyike,consilier – suntem egali.
Dl.primar- ce facem cu trei miliarde,vă rog să spuneți cine are altă părere,suntem în

aprilie,poate vom mai avea bani și putem avansa ?
  Dl.Ceadeș Cristian,consilier-de ani de zile cotizăm,din acele proiecte nu beneficiem de 

nimic .
  Dl.Moldovan Antal Janos,consilier – aveți asfalt și asfaltăm a 2-a oară ?

  Dl.Ceadeș Cristian,consilier – ai fost să vezi ce stradă vrem să asfaltăm ?
  Dl.primar – proiectul de canalizare rămâne și într-o lună faceți propuneri.

  In momentul în care ați decis că punem bani pentru asfaltare putem negocia unde va fi 
locația,până luna viitoare decideți.

Dl.președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.
    Este aprobat în unanimitate.

    Petiții și interpelări:
  Dl.Adorjani Attila-președinte Asociația Jeddi Onkentes Szervet Livezeni prin cererea 

înregistrată la primăria comunei Livezeni sub nr.1534/24.04.2017 solicită aprobarea sumei 
de 3500 lei necesară pentru transportul autoutilitarei de pompieri primită ca și donație din 
Franța.

  Dl.Adorjani Attila –precizează  toate caracteristicile utilitarei,menționează că există un 
calcul întocmit și este a 2-a utilitară.
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  Dl.Moldovan Antal-Janos,consilier – mașina este dotată cu ceva ?
    Dl.Adorjani Attila – are dotări,cei din Franța o folosesc,în Livezeni avem hidranți,las la 

latitudinea d-voastră să decideți.
  Cererea de donație a fost lansată în decembrie.

     Au fost unele cerințe în ceea ce privește voluntariatul.
  In acești 3500 lei sper să ne încadrăm.

Dl.primar – ultima dată am arătat că nu e bine să avem 2 mașini și cei care vor dori 
mașina vor plăti transportul.

  Dl .Adorjani Attila- este un gest pe care nu poți să-l faci față de francezi.
Dl.Acs Sandor- consilier,putem ajuta alte comune să stingă incendiul.

  Dl.Adoryani Attila – este o autospecială 4x4 putem merge la locuri greu accesibile.
   Prima înmatriculare a fost făcută în anul 1998.

     Dl.Ilea Gelu Victor,consilier – alții își țin vechiturile,noi nu o putem întreține,o putem 
folosi în comună.

    Dl.Adoryani Attila- predăm prima mașină la primărie să o puteți modifica în funcție de 
necesități.

  Dl.primar – ar fi bine să avem o mașină nouă,piesele costă mult,să nu aducem 2 mașini 
că vom avea mai multe probleme.

     Dl.Laszlo Arpad,consilier – suma nu e exagerat de mare.
     Dl.primar – se cheltuie mult pe reparații și întreținere,nu sunt necesare 2 mașini.
   Incercați să discutați cu alte comune să o preia,e o risipă de bani.

   Dl.Adoryani Attila- am așteptat ședința consiliului local să decideți.
    Am fost alături de comunitatea din Livezeni,am luat parte la intervenții.

     Dl.Tătar Iuliu,consilier – spuneți la ce intervenții ați luat parte ?
  Dl.Adoryani Attila- Avem 28 de intervenții dar peste 100 de mișcări ale mașinii.

  Explică intervențiile la care au participat.
  Dl.Moldovan Antal-Janos,consilier – ideea e de ce are nevoie comuna.

     Dl.Acs Sandor,consilier- ar trebui să aducem mașina și să vedem care e mai eficientă.
     Dl.Adoryani Attila – am cumpărat foarte multe echipamente,toate furtunile le-am 

schimbat.
    Dacă nu investiți bani nu veți avea bază de dotare.

   Dl.primar – în majoritatea cazurilor pompierii din Tg.Mureș ajung înainte,voluntarii nu 
sunt instruiți.

  Dl.Acs Sandor,consilier – să aducem mașina.
    Dl.Tătar Iuliu,consilier- dacă mașina e mai bună decât cea veche….

  Dl.Adoryani Attila- mașina așteaptă de 3 săptămâni sa fie adusă.
    Se poate rezolva cu decontarea sumei.

    Dl.primar- ce facem cu mașina veche ?
    Dl.Ilea Gelu Victor,consilier – vorbim de o mașină din 1998.

     In unanimitate de voturi se apobă suma de 3.500 lei pentru cheltuielile de transport ale 
autoutilitarei.

    Nemaifiind  discuţii asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi care au format obiectul 
dezbaterii, lucrările şedinţei se declară închise. 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                                 SECRETAR
  Dobos Levente-Szilveszter                                                                     Hangan Aurelia


