
                                                    PROCES  - VERBAL,

         Incheiat azi 28 ianuarie 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.
      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 decontarea cheltuielilor de transport 
cadrelor didactice
       2. Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorităţii 
să voteze aprobarea modelelor contractelor de furnizare/prestare a 
Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
       3. 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 :

      

          4.Stabilirea unor măsuri privind apărarea unor interese ale 
locuitorilor comunei Livezeni   
          5.Aprobarea înfiinţării unui post contractual
       

      Ordinea de zi în forma finală este aprobată în  unanimitate.

     In condiţiile dispoziţiilor art.35 din Legea administraţiei publice 
locale,dl.Nagy Zoltan -consilier ,este ales  în unanimitate preşedinte de 
şedinţă pentru o perioadă de 3 luni.
    Dl.preşedinte al şedinţei dă cuvântul d-nei Hangan Aurelia pentru 
prezentarea primului punct al ordinii de zi privind decontarea 
cheltuielilor de transport cadrelor didactice .
    Punctul 2 privind aprobarea modelelor contractelor de 
furnizare/prestare a Serviciului de apă şi canalizare este prezentat de 
către dl.primar,care propune ca dl.viceprimar să fie desemnat pentru 
semnătură în vederea aprobării modelelor contractelor susmenţionate.
    Dl.Ceadeş Cristian – consilier explică motivul pentru care se solicită 
aprobarea   altor modele de contracte pentru furnizarea şi prestarea 
serviciului de apă şi canalizare.
     Dl.Gyorgy Karoly-consilier,  prezintă punctul 4 al ordinii de zi pentru 
stabilirea unor măsuri privind apărarea unor interese ale locuitorilor 
comunei Livezeni,făcând  menţiunea că a fost aprobată de către  mai 
multe localităţi.
    Dl.Gyorgy Karoly – consilier ,am fost îndrumaţi să o supunem la vot 
.Dacă nu sunteţi de acord nu e nici o problemă.
    Dl.primar – care sunt comunele din jurul nostru care au adoptat 
hotarârea  ?
    Dl.Nagy Zoltan – consilier – după ordinea alfabetică sunt puse.
    Dl.Ceadeş Cristian – consilier , menţionează ce se cere prin acest 
document.Am să vă dau câteva argumente:în acest memorandum,ca 
temei legal este specificata ordonanţa privind soluţionarea petiţiilor şi 
Legea administraţiei publice locale.O astfel de hotărâre nu îndeplineşte 
condiţiile de validitate.Aceste drepturi nu sunt reglementate în actele 
enumerate în această cerere.Demersul excede  prevederile ordonanţei 



petiţiilor.Nu avem competenţă a emite un astfel de act,deci autorităţile 
locale sunt chemate să rezolve problemele de interes local ale 
locuitorilor.Aceste solicitări sunt neconstituţionale.Pentru modificarea 
organizării administrativ-teritoriale a ţării este necesară modificarea 
Constituţiei.Nu avem cum să luăm noi asemenea hotărâre
    Dl.Ceadeş Cristian  explică definiţia memorandumului şi face cunoscut 
consilierilor motivele pentru care nu se poate   adopta astfel de 
hotărâre.Face referire asupra  procedurilor privind organizarea unui 
referendum.
   Dl.Gyorgy Karoly – consilier ,am vrut să respectăm şi să facem ceea ce 
este legal.Dacă nu sunteţi de acord,nu se aprobă.
   Dl.Acs Sandor – consilier,mulţumim pentru prezentarea petiţiei.
   Dl.Gyorgy Karoly – consilier , nu putem face ură din această cauză.
   Dl.Vultur Cristian – consilier ,e prima dată când se votează pentru aşa 
ceva.Imi rezerv dreptul de a acţiona în judecată hotărârea consiliului 
local.
   Dl.Gyorgy Karoly – consilier – mi s-a cerut,noi am prezentat-o în faţa 
dumneavoastră.
   Dl.preşedinte al şedinţei dă cuvântul d-nei Hangan Aurelia pentru 
prezentarea punctului 5 al ordinii de zi privind înfiinţarea unui post 
personal contractual .
      D-na secretar menţionează că  postul de consilier la compartimentul 
impozite şi taxe locale este suspendat impunându-se angajarea unei alte 
persoane pentru desfăşurarea activităţii de  stabilire şi încasare a 
impozitelor şi taxelor,pe durată determinată,cu studii medii.
   Petiţii şi interpelări:
   Dl.viceprimar prezintă petiţia depusă de către locuitorii satului 
Poieniţa, privind închirierea căminelor culturale.
   Dl.viceprimar – cei din satul Poieniţa cer căminul cultural să nu fie 
închiriat numai celor din Poieniţa.Ce putem face ,care este cadrul legal 
ca această cerere să fie rezolvată  ?
   Dl.preşedinte al şedinţei – să se instituie o taxă de garanţie,care se 
restituie.
   Dl.Laszlo Arpad – consilier -,taxa de garanţie şi 1-2 persoane care să 
răspundă de cămin.
   Dl.primar,trebuie să răspundă oamenii de ordine,dar cu asta n-am 
rezolvat problema.



    Dl.Vultur Cristian – consilier – dacă punem taxă de 5 sau 10 milioane o 
să aibă grijă de cămin.
    Dl.Laszlo Arpad – consilier ,acum 2 sau 3 ani au fost alegeri apoi a fost 
nuntă acelaşi comportament urât l-au avut.
    Dl.Acs Sandor – consilier ,aş propune ca,clădirea primăriei şi căminul 
să aibă asigurare.
    D-na Toldi Gyongyike-consilier,nu se despăgubesc asemenea 
distrugeri.
    Referitor la sistemul de canalizare ,dl.primar face cunoscut 
consilierilor discuţiile purtate cu firma SC Contranscom Benţa SA ,la 
întâlnirea care a avut loc .
   Dl.viceprimar  menţionează suma înscrisă în inventar.
   Dl.primar – oamenii vor obţine de la primărie autorizaţiile de 
construire.Se va preda şi terenul de 800 de m + rezervorul de apă.
  Dl.Ceadeş Cristian – consilier ,am 2 probleme:
  Referitor la Dan Iosif ,când se va face acea rampă,ce să-i spun ?
  Dl.primar ,arată că  primăria are  o rezervă de 800 m teren şi explică 
domnilor consilieri situaţia creată.E o diferenţă de nivel.
  Dl.viceprimar ,am discutat cu el,ar trebui executate 
lucrări.Rezolvăm,dar încet.
  Dl.Gyorgy Karoly-consilier,de ce nu a lăsat acces mai mare ?
  Dl.Ceadeş Cristian – consilier,a 2-a problemă dacă se mai poate face 
ceva în ce-l priveşte pe Robert Csetri ?
  Dl.viceprimar este o doamnă care a cumpărat 4 porci,respectă 
condiţiile de igienă,dar tot este miros,ne ameninţă că ne dă în judecată.
  Terenul a fost vândut de reclamant,pârâtei.
  Dl.Acs Sandor-consilier,în statele civilizate sunt anumite condiţii în care 
pot fi ţinute animalele.
  Dl.Vultur Cristian – consilier ,vreau să aveţi în vedere problema 
sustragerii lemnului din pădure.
  Dl.primar ,pe anul 2015 nu suntem dispuşi să plătim paza atâta vreme 
cât se fură masiv.Pe noi ne interesează special pădurea primăriei.
   Dl.Adorjani Attila – reprezentantul  formaţiei de pompieri voluntari din 
comuna Livezeni prezintă activitatea desfăşurată pe anul 2014.
   Dl.Acs Sandor- consilier solicită informaţii vizavi de terenul deţinut de  
firma Cheia Casei.



   Dl.primar se va formula răspuns către firma menţionată,situaţia creată 
trebuie să o clarificăm.
   D-na Toldi Gyongyike – problema  cu gardul de la Fitocom care e ?
   Dl.primar – nu are autorizaţie pentru gard.
    Se supun separat spre  aprobare hotărârile iniţiate de către primar şi 
consilieri,nr.1- 3 / 2015
    In unanimitate de voturi sunt aprobate hotărârile nr.1-2 şi hotărârea 
nr.3 este adoptată cu un nr. de 8 voturi”pentru” şi 3 voturi 
„contra”(consilierii: Gherman Corina,Ceadeş Cristian ,Vultur Cristian)
     Intrucât  ordinea de zi a fost epuizată, primarul comunei declară 
închise lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       1SECRETAR,
            Nagy Zoltan                                                                                Hangan Aurelia

                                                


