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                                                                     PROCES  - VERBAL,

         Incheiat azi 27 octombrie 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 10 consilieri din totalul de 11 în funcţie.
       In calitate de invitaţi participă:d-na Magyari Julianna-Hajnalka,contabil,d-ra Toldi 
Hajnal,referent impozite şi taxe,d-na  Fazakas,reprezentant firma Mediamarketing,dl.Balogh 
Feri,proiectant.
     La şedinţă mai  participă locuitori  din cartierul de locuinţe Orizont
      Şedinţa este legal constituită.
      Se supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare,care a fost puse 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 aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Livezeni 
     2014 – 20120.
  2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local
  3.Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport cadrelor didactice
  4.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.38/2015
  5.Proiect de hotărâre privind  prelungirea unui act adiţional
  6.Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016
  7.Proiect de hotărâre privind probarea însuşirii inventarului patrimoniului comunei Livezeni
  8.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 :
  9.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de denumiri de străzi
10.Proiect de hotărâre privind  revocarea HCL nr.44/2015
    Ordinea de zi  în forma finală   este aprobată în  unanimitate.
  In condiţiile dispoziţiilor art.35 din Legea administraţiei publice locale,d-na Toldi 

Gongyike, consilier ,este aleasă  în unanimitate preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 
luni.
    D-na .preşedintă propune inversarea ordinii de zi  şi reanalizarea petiţiei depusă de 
către locuitorii cartierului de locuinţe Orizont ,după prezentarea primului punct.
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  Consilierii   îşi exprimă acordul în unanimitate.
  D-na preşedintă de şedinţă dă cuvântul d-nei Fazakas-reprezentant firmă pentru prezentarea 
punctului 1 al ordinii de zi privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei 
Livezeni 2014 – 2020.
   D-na Fazakas – sunt 420 de pagini,documentaţia se poate consulta la sediul Primăriei 
Livezeni,voi prezenta cele mai importante capitole.
   După întâlnirea avută s-a făcut o analiză,apoi o consultare a populaţiei.S-a completat un 
chestionar pe care vi-l pun la dispoziţie.S-a elaborat analiza pe care v-o prezint şi vă înmânez 
fiecăruia căte o mapă.
    Circa 17% din cei chestionaţi doresc piste de  biciclete în comună.
    Fiecare  capitol are acţiuni propuse care vor fi proiecte,dacă va fi cazul
    Enumeră acţiunile  propuse pentru atragerea investitorilor printre care sunt organizarea de 
evenimente culturale în comuna Livezeni,înfiinţarea unui centru pentru persoane vârstnice.
    Obiectivul  nr.5 este protecţia mediului ,prevenirea poluării mediului,construirea sediului 
pentru primărie şi consiliul local.
     La resurse umane- îmbunătăţirea şi integrarea romilor- întocmirea actelor de identitate şi 
de stare civilă,calificarea profesională a locuitorilor de etnie romă.
    Acestea sunt obiectivele  principale din strategia de dezvoltare locală.
    Dl.viceprimar – pe acest studiu am cheltuit 750 de milioane ,de exemplu comuna Saschiz a 
primit gratis strategia.
    Dl.Vultur Cristian – o strategie trebuie să avem ca să ne dezvoltăm.Situaţia existentă asta 
este.Am cerut ofertă,se poate face la alte sume în funcţie de comună sau oraş.
    Dl.primar – firma care a elaborat strategia îşi asumă trei cereri de finanţare gratuită.
   Dl.viceprimar – pe mine mă deranjează faptul că stau oamenii unde stau şi dăm banii pe 
hârtii.
    Dl.Ceadeş Cristian ,consilier – dl.viceprimar,nu vă asumaţi nimic,dacă a fost depusă anul 
trecut,eraţi viceprimar.Am completat chestionarele  crezând că dv.ştiţi ce aveţi de făcut cu 
comuna aceasta.
   Dl.primar – în momentul în care s-a aprobat bugetul firma era prezentă.
   D-na Fazakas – se poate  consulta toată documentaţia .Pe această strategie se pot depune 
proiecte.Noi am încercat să facem strategia pe baza  doleanţelor,a datelor primite.
   O strategie pe altă comună nu implică aceleaşi probleme.Trebuie ţinut cont de strategia 
zonei metropolitane.
   Dl.Acs Sandor,consilier – ne ajută această strategie la asfaltare ?
   D-na Fazakas – sigur că da.Trebuie să fie o adresă de la Consiliul judeţean din care să 
rezulte că proiectul este inclus într-o strategie.
   Dl.Acs Sandor,consilier – pentru a câştiga proiectul PNDR trebuie să avem acest proiect ?
   D-na Fazakas – da.
   Dl.Ceadeş Cristian,consilier – dacă se doreşte un proiect necuprins în strategie se poate 
realiza.
   D-na Fazakas –nu.Vreau să vă spun că această strategie este un indicator şi pentru sfera 
civilă.
   Dl.Acs Sandor,consilier – cum ne dăm seama că strategia este bine făcută ?
   D-na Fazakas – faptul că este reală.Este o metodolgie de elaborare pe care am urmat/o
  Dl.viceprimar – nu putem preda proiectul de asfalt fără strategie ?
  D-na Fazakas – sigur că se poate preda.Elaborarea strategiei este obligatorie pentru comună.
  Dl.primar – dl.Vultur,trebuie sau nu această strategie ?
  Dl.Vultur Cristian ,consilier-da,trebuie.
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      Dl.Ceadeş Cristian,consilier – acum 2 luni am avut o petiţie  prin care ceream un răspuns 
la 5 puncte din care nimic nu s-a făcut.Revenim la doleanţa noastră,nu s-a răspuns la  
solicitarea noastră..Vecinii mă întreabă de ce mai plătim taxe la la primărie ?
   Nu se face nimic în cartier,nu se întâmplă nimic,nu s-au pus stâlpi,nu s-au plombat 
străzile,nu mai vorbim de asfaltare.Vrem să ştim ce se întâmplă ?
   Dl.primar – contractul l-am semnat săptămâna  trecută.
   Dl.Acs Sandor ,consilier – am discutat de o lună şi n-am făcut nimic.
   Dl.primar – trebuie să avem o estimare cât costă proiectul,trebuie să hotărâţi strada pe care o 
asfaltăm.
   Dl.Vultur Cristian,consilier – în Ivăneşti e o singură stradă necuprinsă în PNDR.
   Dl.Acs Sandor,consilier – care stradă dorim să o asfaltăm ?
   Dl.Vultur Cristian ,consilier – să nu ne atingem de PNDR ,să facem din 100 de mii euro 
străduţele care nu se asfaltează prin PNDR
    Propun străduţa din Ivăneşti şi pe cea din Progresului.
   Dl.primar – proiectantul are nevoie de comandă fermă.Dacă discutăm cu oamenii să le 
spunem exact ce discutăm aici.Cum hotărâţi aşa discutăm cu proiectantul.
   Dl.Ceadeş Cristian,consilier – să nu renunţăm la milionul de euro din PNDR ,acum se 
asfaltează ce nu face parte din acel proiect.
   D-na Magyari Hajnalka – contabil ,trebuie pe baza SF hotărât să fie prevăzut proiect pentru 
asfaltare,trebuie ştiut cât prevedem.
   Dl.Ceadeş Cristian ,consilier – să estimăm o valoare şi să o punem în buget.La rectificarea 
de astăzi să punem banii pentru proiect.
   D-na Toldi Gyongyike ,preşedinte de şedinţă – să se cuprindă în buget suma pentru proiect.
   Dl.Ceadeş Cristian,consilier – să se facă proiectul.
   Dl.viceprimar – să se facă proiectul pentru strada Bisericii şi pe străzi, complet.
   Dl.Acs Sandor,consilier – să se  pună pe str.Progresului măcar 2 maşini de piatră.Imediat nu 
se mai poate circula.
   Dl.Ceadeş Cristian,consilier-am fost mandatat să  vă spun că nu se poate face tot posibilul 
pentru a se prelua sistemul de alimentare cu apă şi la nivel de primărie se caută o altă soluţie.
    In 2014 s-a  aprobat  preluarea sistemului cu conditia să se aloce 18 mii de lei pentru 
reparaţiile necesare.Am aflat că se preia de  Aquaserv  dacă se repară toate deficienţele 
constatate.Noi riscăm să rămânem cu robinetele închise
      Dl.viceprimar – se poate prelua doar cu condiţii.E vorba de  staţia de apă şi terenul care 
are ipotecă.
      Dl.Ceadeş Cristian ,consilier – când se vor rezolva aceste probleme de executivul 
primăriei?
     Dl.viceprimar – se zvoneşte că nu vreau să semnez protocolul.Nu vreau să ajung în 
polemică cu nimeni.
  Dl.Ceadeş Cristian,consilier – s-a ştiut că acele 2 terenuri nu sunt în patrimoniul primăriei.
  Dl.viceprimar – la şedinţele de preluare de fiecare dată Aquaservul a trimis alţi oameni.
  Nu semnez acte care nu sunt perfect legale.Eu ca viceprimar am început să rezolv.
  Dl.primar are tot dreptul să semneze protocolul.
  Dl.Ceadeş Cristian,consilier –trebuie obligat Benţa să intervină pentru ridicarea ipotecii,la 
fiecare casă din Orizont apare ipotecă.
  Dl.viceprimar – eu am făcut corespondenţă pe această temă.
  Dl.primar – sunt doi paşi care se pot face.De la OTP şi-au dat acordul să se ridice ipoteca.In 
ultimă  instanţă se poate face dezmembrare.
  Dl.viceprimar – oricum trebuie ridicată ipoteca.Am făcut adresă la Benţa pentru ridicarea 
ipotecii.
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  Dl.Ceadeş Cristian,consilier – primăria ne  abandonează sistemul de apă.Dacă se va găsi 
soluţia de rezolvare a apei altfel, cartierul rămâne de izbelişte,lăsaţi oamenii din cartier să 
plătească în plus,nu se mai poate.Trebuie rezolvată problema.Trebuie apelat la buna 
înţelegere.
  Dl.viceprimar – eu nu preiau,dar dl.primar poate prelua.Trebuie să găsim soluţii pentru ca 
toţi oamenii să aibă apă.
   D-na Gherman Corina,consilier – ce-a făcut  primăria Sîncrai şi Tg.Mureş pentru preluarea 
sistemului?
   Dl.primar – în Tg.Mureş ,Benţa a fost partener.In momentul când se ridică ipoteca se va 
rezolva această problemă.Putem face ce mai depinde de noi,să vorbim direct cu banca şi 
dezmembrăm terenul.
  Dl.Ceadeş Cristian,consilier – trebuie arătat terenul cu acea staţie de pompare.
  Dl.Balogh Feri,proiectant – în legătură cu canalizareaLivezeniul este inclus în POS mediu cu 
1 milion 9 sute mii euro.Am făcut o estimare,se ridică la 2 milioane euro numai în localitatea 
Livezeni.Propun accesarea fondurilor pe PNDR ,pe DJ trebuie dublată conducta.
    A apărut măsura 7.2. în urmă cu 2 săptămâni pe care am putea lucra.
    Dl.viceprimar – la Aquaserv s-a spus că ei fac SF ,nu trebuie avansat cu SF mici,trebuie să 
execute în Livezeni,apoi să hotărâm.Câţi km de canalizare avem în localitatea  Livezeni ?
  Dl.proiectant- aproape 18 km,pe toată comuna Livezeni sunt 33 km de canalizare – total .SF 
sunt reactualizate.
  Dl.viceprimar – enunţă sumele alocate pentru SF canalizare
  Dl.proiectant – puteţi face proiectul de canalizare fără să vă legaţi la POS mediu.Noi facem 
legătura la punctul de racordare a aquaservului,ei preiau mai departe.Se pot accesa 1,5 
milioane Euro.
  Dl.Acs Sandor,consilier-de ce nu se pot pune stâlpii de iluminat pe str.Progresului ?
  D-na contabilă ,pe dl.de la Melcar trebuie întrebat,a spus că nu se poate că electrica nu 
acceptă, aştept ca dl.Carabela să revină,să discutăm.
   Dl.viceprimar – o să avem un SF pe care putem să-l depunem pentru cele 3 sate.
  Dl.proiectant – este reactualizat SF care s-a făcut acum 6 sau 7 ani.Nu mai trebuie 
reactualizat absolut nimic.
   Dl.viceprimar – trebuie văzute cheltuielile,sunt o mulţime de alte lucruri care trebuie făcute
   Dl.Vultur Cristian ,consilier – problema cea mai mare este şi urmărirea ca acele proiecte de 
finanţare să se finalizeze.
   Dl.Acs Sandor,consilier – dacă  a fost făcut un proiect,nivelurile străzilor nu s-a 
modificat,acel procent de 80% se poate folosi.
   Dl.proiectant – s-au făcut toate măsurătorile topografice în localitatea Livezeni.Ridicarea 
topografică a costat destul de mult.
   Dl.viceprimar – pentru SF drumuri am plătit încă 1 miliard.
   D-na preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-nei Magyari Hajnalka ,contabil pentru prezentarea 
pct.2 al ordinii de zi privind rectificarea bugetului local.
   Dl.viceprimar – acele 150 milioane nu e mult trebuie să se modernizeze acele cămine 
corespunzător ,să  se poată ţine evenomente culturale, cu fruntea sus.
    Dl.Vultur Cristian,consilier – s-a promis că se repară drumul după executarea 
branşamentelor,nu s-a reparat.
    D-na preşedinte de şedinţă – în Poieniţa mai sunt de reparat 3 străzi.
    Dl.viceprimar – trebuie să discutăm cu dl. de la Romaris pentru că erau disconcordanţe.Să 
definitivăm bugetul.630 milioane ce înseamnă la administraţie publică?
   D-na contabil – explică cheltuielile pentru secţiunea de funcţionare,arată că nu se poate 
semna un contract pentru anul următor care nu este bugetat.



5

  D-na contabil – mai repetă sumele propuse,modificarea acestora
  Punctul 3 privind decontarea cheltuielilor cadrelor didactice este prezentat de către d-na 
Hangan Aurelia.
  Punctul 4 privind revocarea HCL nr.38/2015 este prezentat de către d-na Hangan Aurelia –
secretar,care explică motivul pentru care se impune revocarea HCL menţionată.
Punctul 5 privind prelungirea unui act adiţional este prezentat de către dl.primar
Punctul 6 privind aprobrea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 este prezentat de 
către d-ra Toldi Hajnal-referent impozite şi taxe.
  Dl.viceprimsr propune amânarea analizării punctului 7 privind însuşirea inventarului 
patrimoniului comunei Livezeni , pentru altă şedinţă.
   Punctul 9 privind aprobarea de denumiri de străzi în satul Sînişor este prezentat de către 
dl.viceprimar.
   Punctul 10  privind revocarea HCL nr.44/29.09.2015 pentru  aprobarea sumei de 910 mii 
lei,este prezentat de către d-na Hangan Aurelia – secretar, care menţionează că  s-a adoptat cu 
încălcarea prevederilor legale, invocând motivele.
    Petiţii şi interpelări:
    Dl.viceprimar prezintă petiţia depusă de către un grup de locuitori ai com. Livezeni care 
solicită  un post de transformator pentru energie electrică.
    S-au supus, separat, spre aprobare hotărârile iniţiate de către primar  nr. 46 - 53 / 2015.
    In unanimitate de voturi au fost aprobate hotărârile nr. 48 – 53.
    Hotărârea  nr.46 a fost adoptată cu  8 voturi „pentru „şi 2 voturi „contra”(Dl.Banyai Istvan 
şi dl.Acs Sandor)
    Hotărârea  nr.47 a fost adoptată cu 9 voturi „pentru „şi 1 vot „contra”.(dl.Banyai Istvan)

    Intrucât  ordinea de zi a fost epuizată, d-na Toldi Gyongyike – preşedinte de şedinţă , 
declară închise lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                         SECRETAR,
      Toldi Gyongyike                                                                                               Hangan Aurelia
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