
                                                              PROCES  - VERBAL,

           Incheiat azi 25 octombrie 2016, 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 11 consilieri  în funcţie.

         Şedinţa este legal constituită.
          In calitate de invitaţi participă d-na Magyari Hajnalka-contabil şi dl.Tătar Iuliu 
supleant lista PSD .

          La şedinţă mai participă beneficiar PUZ şi reprezentant proiect Scoala pentru 
toţi.

       Se supun spre aprobare procesele verbale ale şedinţelor extraordinare din data 

de 22 şi 30.09.2016 ,care au fost puse la dispoziţia consilierilor în timp util. 
        Conţinutul acestora  a fost  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  rectificarea bugetului local 
  2.Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ-RLU introducere în intravilan  
  3.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului comunei Livezeni pentru 

a  vota în adunarea ADI Aqua Invest Mureş
  4.Proiect de hotărâre privind intenţia de depunere a unor proiecte finanţate prin 
POCU 2014-2020  Programul „Şcoala pentru toţi”

  5.Proiect de hotărâre privind valorificarea materialului lemnos
  6.Petiţii şi interpelări       
  In conformitate cu prevederile art.43 alin(1) din legea administraţiei publice locale, 

domnul primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu următoarele    puncte :
  
   7.Validarea unui mandat de consilier local

   8.Stabilirea reprezentantului în consiliul metropolitan al asoc.Zona metropolitană 
Tg.Mureş

   9.Aprobarea unei documentaţii de   dezmembrare



      Ordinea de zi  în forma finală este supusă la vot  şi este aprobată în  unanimitate.
  Cu acordul consilierilor se inversează ordinea de zi şi se prezintă punctul 7 privind 
validarea mandatului unui consilier local.

      Dl.preşedinte de şedinţă Ács Sándor dă cuvântul d-nei Hangan Aurelia – secretar 
pentru prezentarea pct.7.
      D-na Toldi Győngyike ,consilier prezintă procesul-verbal al comisiei de validare.

      Se depune jurământul de către dl.Tătar Iuliu.
      Punctul 1 al ordinii de zi privind rectificarea bugetului local este prezentat de către 
d-na Magyari Hajnalka,contabil.

      Dl.preşedinte de şedinţă Ács Sándor ,dă citire sumelor rectificate.
      Dl.Ceadeş Cristian,consilier –există finanţare pentru aceste proiecte ?

      Dl.primar – da.

      D-na Toldi Győngyike,consilier – pentru capele nu putem face nimic ?
     Dl.primar – să se finalizeze extrasele CF iar la Ivăneşti se va  construi pe terenul 
parohiei reformate.

     Dl.Ceadeş Cristian,consilier – sunt bani pentru capele ?
     Dl.primar – nu s-au prevăzut,trebuie să găsim soluţia legală,capela care se va 
construi în satul Ivăneşti va fi pentru populaţie.

      In satul Poieniţa va fi mai simplu,terenul fiind proprietatea comunei.
      Dl.Csiki Imre,consilier –la Livezeni când se virează suma ?
      Dl.primar – urmează să se vireze.

      Dl.preşedinte de şedinţă Ács Sándor – în str.Sudului  cum ar trebui să fie stratul de 
asfalt,cum se reportează banii ?

     Dl.primar – vom vederea cum se va finaliza inventarul.
     Dl.Ceadeş Cristian ,consilier -  nu e nici un impediment că cineva a greşit,eu apăr 
interesele oamenilor.

    Dl.Moldovan Antal Janos,consilier – nu e soluţie să facem proiect după ce asfaltăm 
un drum.
  Dl.Ceadeş Cristian,consilier – păcat că nu se pot face plombări .

   Dl.primar – contractul este pregătit pentru str.Sudului.
    Se termină inventarul ,dacă este bun se va executa lucrarea.
   Dl.preşedinte de şedinţă Ács Sándor – dacă nu este asfalt se poate include în PNDR.

  Dl.Ceadeş Cristian,consilier – ar fi foarte bine dar nu ştiu dacă se va realiza.

  Dl.Csiki Imre,consilier – Firma Copisa nu a reparat drumul spre Poieniţa.
  Dl.primar – a promis că după ce finalizarea lucrărilor va repara drumul.

   Dl.Moldovan Antal Janos,consilier-pietruirea era promisă până la sfârşitul lunii 
august.

Dl.Ilea Gelu Victor,consilier – la ploile mari toată piatra se adună,trebuie găsite alte 

soluţii.
   Dl.Moldovan Antal Janos,consilier – până nu se asfaltează nu se rezolvă acestă 
problemă.

  Dl.Laszlo Arpad,consilier – nu e bine să se pună asfalt înainte de canalizare.
  Punctul 2 al ordinii de zi privind aprobarea PUZ – RLU este prezentat de către 
domnul primar.

   Dl.Vultur Cristian,consilier – câte imobile se vor construi ?
  Dl.Mureşan Cosmin ,initiator– o singură casă.



  Dl.primar – dacă se vor construi mai multe case şi noi vom   sprijini  beneficiarii cu 

piatră,  în limita posibilităţilor .
     Dl.preşedinte de şedinţă Ács Sándor – în alte ţări există toate utilităţile apoi se 
iniţiază construcţiile.

      Dl.Ilea Gelu,consilier – ar fi soluţia ideală.
      Punctul 3 privind mandatarea reprezentantului comunei Livezeni pentru a vota în  
adunarea ADI Aqua Invest  este prezentat de către d-na Hangan Aurelia – secretar.

       Punctul 4 privind intenţia de depunere a unor proiecte  finanţate prin POCU  2014-
2020 Programul Şcoala pentru toţi  este prezentat de către reprezentantul  proiectului 
care menţionează că proiectul se referă la activităţi dedicate aducerii respectiv 

readucerii în sistemul de învăţământ a copiilor care în prezent nu sunt înscrişi în 
sistem sau au abandonat  unităţile de învăţământ, a tinerilor cu vărste cuprinse între 6-

16 ani care au părăsit timpuriu şcoala şi au depăşit cu cel puţin 4 ani vărsta 

corespunzătoare clasei neabsolvite precum şi la tinerii de 16-24 ani care au un loc  de 
muncă dar nu au absolvit învăţământul obligatoriu.
    Reprezentantul proiectului menţionează  valoarea totală a proiectului.

     Dl.Moldovan Antal Janos ,consilier – concret ce se include în sumă ?
     Reprezentant proiect – se vor primi rechizite,se vor acorda burse dacă se vor 
prezenta la şcoală.Incercăm să le dăm materiale didactice,mai puţin bani.

      Dl.Vultur Cristian,consilier-elevii merituoşi vor putea fi trimişi în tabere ?
     Reprezentant proiect – in fiecare an se vor cuprinde sume pentru tabere,se vor 
finanţa premii pentru elevii cu merite.

    Dl.Vultur Cristian,consilier – ajutaţi-i pe cei care  învaţă pentru a-i încuraja.
     Reprezentant proiect – subvenţia este pentru toţi.

     Dl.Ceadeş Cristian,consilier – proiectul este altul ?
     Dl.primar – este altă axă ,dar tot la POCU .
    Dl.Ceadeş Cristian,consilier – nu este o suprapunere ?

    Reprezentant proiect – nu se finanţează acelaşi lucru prin 2 proiecte.
    Dl.Moldovan Antal Janos,consilier -  să folosim cât mai mulţi bani pentru 
investiţii,trebuie fructificate  la maxim aceste sume.

     Dl.preşedinte de şedinţă Ács Sándor – primăria trebuie să ajute ?
    Reprezentant proiect – da,primăria şi şcoala va trebui să cofinanţeze un procent de 
2% ,3  ani.

     Incercăm să nu fie cheltuieli neeligibile.

    Dl.Tătar Iuliu,consilier – care sunt copiii ţintă ?
    Reprezentant proiect – copiii de etnie romă.

    Dl.Tătar Iuliu – de peste tot copiii merg la Tg.Mureş la şcoală.
    Dl.primar – pe acest proiect sunt motivaţi şi profesorii.
    Reprezentant proiect – explică soluţiile pentru profesori în sensul menţinerii de 

către aceştia a locului de muncă.
     Dl.primar – tot prin acest proiect se pot face cursuri,să se obţină acreditările 
necesare,vor însoţi copiii în tabere,vor fi implicaţi într-o activitate extraşcolară.

     Dl.Ilea Gelu,consilier – aveţi vreo soluţie prin care la  absolvire să fie nişte soluţii 
pentru calificare ?
     Reprezentant proiect – sunt eligibile şi cursurile de calificare pentru persoane 

adulte,peste 16 ani.
     Vom încerca să facem şi programe prin care să-i învăţăm anumite lucruri.



         Dl.primar – trebuie dat drumul la proiect să obţinem finanţare.

      Reprezentant proiect – sunt trei perioade ale proiectului,nu ştiu dacă suma va fi 
împărţită egal.
         Punctul 5 privind valorificarea materialului lemnos este prezentat de către 

dl.viceprimar.
      Punctul 8 privind stabilirea reprezentantului în consiliul metropolitan al 
asoc.Zona metropolitană Tg.Mureş este prezentat de către domnul primar care 

menţionează că s-a luat iniţiativa punerii la punct a unor probleme printre care şi 
transportul local.
        Dl.Moldovan Antal Janos-consilier – ca proiecte ce au ?

       Dl.primar – vom vedea încă nu ştim exact.
       Dl.Dobos Levente Szilveszter –consilier – avem probleme cu maxi taxi.

       Dl.primar – trebuie să ne gândim pe termen lung-prin maxi-taxi nu se rezolvă 

transportul.
        Dl.Ilea Gelu,consilier – şoferii nu mai vor să vină la Livezeni.
        Punctul 9 privind aprobarea unei documentaţii de dezmembrare este prezentat de 

către dl.viceprimar,care menţionează locaţia staţiei de pompare.
         Dl.Vultur Cristian,consilier – nu vă gândiţi şi pentru o viitoare staţie de pompare 
pentru locul de sus ?

          Dl.primar – când proiectantul găseşte soluţii se va rezolva şi această 
problemă,conform posibilităţilor.
         Petiţii şi interpelări:

        Dl.primar – să facem infrastructură pentru transportul local,să începem să facem 
acele staţii moderne.

         Dl.Ilea Gelu ,consilier – nu prea văd cum va funcţiona transportul local.
          Dl.primar comunele limitrofe inclusiv  comuna Livezeni sigur  vor rezolva 
problema transportului.

         Dl. Dobos Levente Szilveszter –consilier,când am votat bugetul pentru Ţiteraşi 
am discutat pentru organizarea unui eveniment,dorim întâlnirea cu ţiteraţii pe data de 
5 noiembrie.

          Dl.Ceadeş Cristian,consilier – în ce constă ?
          Dl. Dobos Levente Szilveszter –consilier explică modul desfăşurării 
evenimentului.

          S-au supus  spre aprobare,separat  hotărârile  iniţiate  de  primar ,de la nr. 43-

50/2016.      
        Au fost  aprobate  în unanimitate de voturi hotărârile nr.43 – 47,49-50 ,hotărârea 

nr.48 a fost respinsă  în unanimitate de voturi.
       Nemaifiind  discuţii asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi care au format 
obiectul dezbaterii, lucrările şedinţei se declară închise. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  SECRETAR,
              Ács  Sándor                                                                                             Hangan Aurelia

                                              


