
                                         PROCES  - VERBAL,

         Incheiat azi 28 noiembrie 2014 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 în funcţie.
      Şedinţa este legal constituită.
      Participă în calitate de invitaţi d-na  Magyari Hajnalka –contabil,d-ra 
Denes Eniko,responsabil urbanism şi dl.Csenteri Attila-consilier impozite 
şi taxe,reprezentanţi firmă- introducere apă.
      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  rectificarea bugetului local 
     2.Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport 
cadrelor didactice
     3.Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr.55/28.10.2014 pentru 
desemnarea reprezentanţilor în Consiliul de administraţie al Şcolii 
gimnaziale”Benedek Elek”Livezeni
     4.Proiect de hotârâre privind preluarea în domeniul public a  spaţiilor 
verzi
     5.Proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării PUZ
     6.Proiect de hotărâre privind mandatare reprezentant  adunare generala 
Aqua Invest



     7.Proiect de hotărâre privind propuneri de atribuire de denumiri de străzi
     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.Aprobarea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015
  10.Aprobarea desemnării reprezentantului pentru a vota înAdunarea 
Generală AQUA INVEST aprobarea Master Planului.

      Ordinea de zi  în forma finală este supusă spre aprobare.
      Este aprobată în  unanimitate.
     Dl.Fogarasi Istvan Antal - preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-nei 
contabil pentru prezentarea primului punct al ordinii de zi privind 
rectificarea bugetului local.
    D-na Toldi Gyongyike, consilier –s-au solicitat modificări
    Dl.Vultur Cristian, consilier –colegii solicită contractul
    Dl.Gyorgy Karoly, consilier – pietruiri se mai fac
    Dl.primar – delegatul firmei marţi se va prezenta la sediu când se va 
clarifica situaţia.La pietruiri trebuie să mai fie bani.
    Dl.Acs Sandor-consilier – cum nu se ştie ,atunci unde să întrebăm ?
    Dl.primar – ştiu că în Ivăneşti s-au dus 4 sau 5 maşini de piatră.
    Dl.viceprimar – ştiu exact ce s-a lucrat,aştept informaţii de la executant.
    D-na Toldi Gyongyike ,consilier – au rămas 2 sate pentru pietruire,nu s-a 
început.
    Dl.viceprimar – La Poieniţa şi Livezeni nu s-a lucrat nimic.S-a depus 
desen.La asfalt ştiu ce s-a făcut.In Orizont la acel triunghi nu s-a făcut nimic.
    Dl.Acs Sandor – consilier – când s-a pietruit ultima dată în zona hidraulici 
?
    Dl.viceprimar – anul trecut.
    Dl.Gyorgy Karoly – consilier,noi am solicitat,nu s-a exclus nici o zonă.La 
rectificare de buget era prevăzută suma de 10 mii de lei pentru parcare.
    Dl.primar – e un teren în Ivăneşti.
    Dl.Vultur Cristian,consilier – să nu se facă parcare,terenul e plin cu noroi.
    Dl.Nagy Zoltan – consilier – nu pot fi făcute două lucruri.
    Dl.Vultur Cristian – consilier – propun interzicerea parcării.
    Dl.Nagy Zoltan – consilier – asfaltul cred că a fost plătit şi cu peticitul şi 
acum trebuie să plătim iarăşi.
   Dl.Gyorgy Karoly – consilier-am înţeles că terenul este concesionat în 
Ivăneşti.
   Dl.primar – este încheiat un contract de parteneriat.



   Dl.Gyorgy Karoly – consilier- am înţeles că terenul este închis.
   Dl.Vultur Cristian – consilier –sper să nu se folosească acea zonă ca loc de 
parcare.Nu sunt de acord să fie parcare.Este o investiţie dar să fie folosită 
exclusiv pentru agrement.
   Dl.Laszlo Arpad – consilier – cu parcare interzisă.
   Dl.Gyorgy Karoly – consilier – accesul este liber,se antrenează echipa de 
fotbal  din Ivăneşti.Se poate vedea contractul ?
  Dl.primar – binenţeles că pot să vi-l pun la dispoziţie.
  Dl.Acs Sandor,consilier – comisia nu este de acord cu acest buget,cu mici 
excepţii.
Dl.Laszlo Arpad – consilier, nici cadori nu mai dăm la copii.
Dl.Gyorgy Karoly – consilier,cadourile,salariile trebuie.
D-na contabil-prezintă sumele alocate pentru drumuri.
Dl.viceprimar prezintă sumele aprobate în luna februarie a.c.
Dl.viceprimar – patinoarul  o să-l fac personal şi dacă se aprobă şi dacă 
nu.Am propus copiilor.
   Dl.Vultur Cristian – consilier ,investiţii trebuie făcute.
   Dl.Acs Sandor – consilier – să începem cu ce e mai important.
   Dl.viceprimar – s-au făcut lucrări de pietruire în 2 sate,apoi au plecat.
   Dl viceprimar – cum este termenul din contract ?
   Dl.primar – marţi le clarificaţi.
   Dl.Acs Sandor – consilier – ar trebui un consultant juridic,să ne spună.
   Dl.Gyorgy Karoly – consilier – referitor la lucrările topografice-cum 
rămâne cu plata ?
   Dl.primar – s-a modificat Legea 165,suprafaţa din intravilan nefiind iniţial 
cuprinsă.
   D-na Toldi Gyongyike ,consilier – credeţi că nu ne condamnă lumea că 
avem patinoar şi nu avem drumuri şi apă ?
    Se propune discutarea problemei privind introducerea apei în comună.
    Dl.viceprimar – când se va finaliza lucrarea ?
    Dl.Ormenişan – reprezentant firmă – cam în 10 zile se poate face recepţia.
    Dl.primar – ce paşi trebuie urmaţi pentru a se face plata ?
    Dl.Vultur Cristian – consilier – se mai pot face branşamente la 
temperatură mai mică de 5 grade ?– ce penalizări sunteţi dispuşi să plătiţi 
pentru depăşirea timpului,29 august mi-aţi spus că este termenul limită ?
    Dl.Ormenişan – reprezentant firmă – nu aţi rezolvat cu Benţa.Hidranţii s-
au furat,s-au furat căminele.3 ani n-aţi avut bani.
    Dl.Vultur Cristian – consilier – în Ivăneşti nu au fost hidranţi.Promisiunea 
a fost făcută după ce-aţi primit banii.



    Dl.Nagy Zoltan –consilier – facem un proces-verbal şi  cât plătiţi 
penalizări de întârziere ?
     Dl .Ormenişan – se fură tot.
     Dl.Nagy Zoltan – consilier – conducta n-o fură nimeni,apa poate să vină.
     Dl.viceprimar – aş cere blocarea conturilor să nu se mai lucreze cu 
el.Domnul a spus că astăzi nu trebuie să vină.Dacă ai făcut contract cu 
cineva trebuie să vină la întâlnire.Trebuie să existe cartea construcţiei,a mai 
zis Aquaservul că trebuie să avem consumator pe reţea.Ulterior vrem să le-o 
predăm.Marţi se va începe o comunicare pentru predare.
     Dl.Balogh Feri –proiectant – explică modul executării 
branşamentelor.Precizează că acestea se pot face cu oricine.Ideal ar fi să se 
facă un singur branşament pe toată comuna.Recepţia o face primăria.
    Dl.viceprimar -  care e soluţia propusă de dv.?
    Dl.Balogh Feri – proiectant – o să vin săptămânna viitoare să discutăm.
    Dl.Ceadeş Cristian – consilier – apa nu va intra în curţi dacă nu avem un 
proiect stas.
    Dl.Acs Sandor – consilier – degeaba plătim la 800 de gospodării proiectul 
dacă vor să se lege 200.
    Dl.Ceadeş Cristian – consilier – e vorba de un proiect stas.
    Dl proiectant – fiecare branşament are un dosar al lui.
    Dl.primar – 500 de gospodării sigur vor fi,o să fie 500 de branşamente.
    Dl.Gyorgy Karoly – când se finalizează apa,ce să spunem la oameni ?
    Dl.viceprimar – în data de 10.
    Dl.Vultur Cristian – consilier – până vineri se face proiectul pentru 
branşamente,dacă se poate să-l facem cu inele de fântână.Primăria plăteşte 
proiectul cadru.
    Punctul 2 privind decontarea cheltuielilor de transport este prezentat de 
către d-na secretar - menţionează că se solicită de către Consiliul de 
administraţie al şcolii gimnaziale”Benedek Elek”decontarea transportului 
pentru luna septembrie,octombrie şi noiembrie.
    D-na Toldi Gyongyike – consilier – s-a stabilit că se plăteşte pentru o 
lună.
    Dl.Vultur Cristian – consilier – sunt primării care nu decontează 
transportul cadrelor didactice.
    Punctul 3 privind modificarea HCL nr.55/2014 privind desemnarea 
reprezentanţilor în Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale Benedek 
Elek este prezentat de către d-na secretar care explică motivul pentru care se 
impune modificarea actului .
   Punctul 4 privind preluarea unor bunuri în domeniul public este prezentat 
de către d-na contabil.



    Punctele 5 privind aprobarea PUZ este prezentat de către d-ra Denes 
Eniko – responsabil urbanism.
    Se solicită de catre domnii consilieri  reanalizarea acestuia la prima 
şedinţă,cu participarea beneficiarului.
    Punctul 6 privind mandatarea reprezentantului pentru a vota în adunarea 
generală Aqua Invest este prezentat de către dl.primar.
    Referitor la punctul 7 privind propuneri de atribuiri de denumiri de 
străzi,dl.viceprimar prezintă consiliului denumirile propuse,cu care  domnii 
consilieri sunt de acord.
    Punctul 9 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015 
este prezentat de către dl.Csenteri Attila,consilier.
   Dl.Gyorgy Karoly – consilier propun să rămână taxele aşa.
   Dl.Vultur Cristian – consilier – anul trecut s-a mărit cu 3 %
   Dl.Acs Sandor – consilier – da,s-a majorat cu 3%
   Dl.Laszlo Arpad ,consilier – să rămână aşa cum este.
    
     Se  supun separat spre aprobare hotărârile iniţiate de primar, de la  

nr.58 - 64/2014.
      Sunt aprobate în unanimitate hotărârile de la nr.58,60-64.Hotărârea 
nr. 59 privind decontarea chletuielilor de transport este adoptată cu un nr 
de 9 voturi”pentru” şi 1 vot”contra” (dl.consilier Banyai Istvan).
    Intrucât  ordinea de zi a fost epuizată, primarul comunei declară 

închise lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                               
SECRETAR,
         Fogarasi Istvan Antal                                                                   Hangan 
Aurelia

                                                




