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                                                       PROCES  - VERBAL,

            Incheiat azi 31 ianuarie 2018 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 avizierul primăriei, consilierii 
luând cunoştinţă prin semnarea convocatorului.
          In urma convocării, la şedinţă sunt prezenţi un nr. de 11 consilieri  în funcţie,din
nr.total de 13.
          Şedinţa este legal constituită.
         In calitate de invitaţi pentru susţinerea  rapoartelor de specialitate participă d-na 
Bardoczi Annamaria Magdolna,inspector impozite și taxe.
          Se supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare  din data de  13.12.2017 
și procesele verbale ale ședințelor de îndată din data de 21.12.2017 și din data de 
12.01.2018, care au fost puse la dispoziţia consilierilor în timp util. 
      Sunt aprobate 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 aderarea comunei Livezeni la Asociația comunelor  
          din România
        2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare
        3.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.44/25.04.2017 privind stabilirea   impozitelor 
         și taxelor locale aferente anului 2018.
        4.Proiect de hotărâre privind stabilirea  taxei speciale de salubrizare și aprobarearegulamen-
           tului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare  
        5.Analizarea unei cereri privind scutirea de la plata taxei de salubrizare                       
        6.Diverse              

   In conformitate cu prevederile art.43 alin(1) din legea administraţiei publice locale, 
domnul primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu următorul    punct :
       7.Proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea HCL nr.1/12.01.2018 privind  
completarea Hotărârii Consiliului Local  Livezeni nr.74/09.08.2017 privind aprobarea 
contractării unui împrumut în  valoare de 4.500 000 lei pentru asigurarea finanțării 
cheltuielilor neeligibile a proiectului „Sistem de canalizare ape uzate în comuna 

Livezeni,localitatea Livezeni,județul Mureș” din cadrul Programului PNDR 7.2.
     Ordinea de zi în formă finală este supusă spre aprobare.

Este aprobată în unanimitate de voturi.
      Dl.președinte de ședință Ilea Gelu Victor,dă cuvântul d-lui primar   pentru prezentarea 
pct.1 al ordinii de zi privind aderarea comunei Livezeni la Asociația comunelor  din România.
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        Domnul primar – a fost analizat punctul la ședința comisiilor de specialitate.

     Dl. președinte de ședință-dacă sunt întrebări ?
      Nefiind   întrebări dl. președinte de ședință supune spre aprobare proiectul de 
hotărâre.
       Este aprobat în unanimitate de voturi.
       Dl.președinte de ședință Ilea Gelu Victor, dă cuvântul d-nei Hangan Aurelia pentru 
prezentarea pct.2 al ordinii de zi privind aprobarea rețelei școlare din comuna Livezeni pentru 

anul școlar 2018-2019.
       D-na Hangan Aurelia – în baza emiterii  avizului conform al Inspectoratului Școlar Județean 
Mureș s-a inițiat proiectul de hotărâre  privind rețeaua școlară la nivelul comunei Livezeni pentru 
anul școlar 2018-2019,nefiind modificări față de anul 2017.

     Dl. președinte de ședință-dacă sunt întrebări ?
    Nefiind   întrebări dl. președinte de ședință supune spre aprobare proiectul de 
hotărâre.
      Este aprobat în unanimitate de voturi.
     Dl.președinte de ședință Ilea Gelu Victor, dă cuvântul d-nei Bardoczi Annamaria-
Magdolna,inspector impozite și taxe    pentru prezentarea 3  privind modificarea HCL 
nr.44/25.04.2017 privind stabilirea     impozitelor și taxelor locale la nivelul comunei Livezeni pe 
anul 2018.
      D-na inspector explică domnilor consilieri  modificările intervenite în Codul fiscal privind 
impozitul pe teren.
      Domnul primar –se vor încasa mai puțini bani,câte cazuri vor fi ?
      D-na Bardoczi Annamaria-Magdolna,inspector – vor fi foarte multe cazuri.
      Explică detailat noul mod de calcul care va fi aplicat.
     Domnul primar-până vom avea bani în excedent nu va fi problemă.
     Domnul președinte de de ședință – când avem nevoie de 200 de milioane și nu le avem,e 
problemă.
      Domnul primar-în  viitor o să facem un calcul și vedem ce vom decide.

     Dl. președinte de ședință-dacă sunt întrebări ?
     Nefiind   întrebări dl. președinte de ședință supune spre aprobare proiectul de hotărâre.
      Este aprobat în unanimitate de voturi.
      Punctului 4 al ordinii de zi privind stabilirea  taxei speciale de salubrizare și aprobarea
regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare  nu se analizează,nefiind 
finalizată procedura de achiziție.
      Punctul 5  privind  solicitarea scutirii de la plata taxei de salubrizare a d-nei Szasz Ilona.
      Domnul președinte de ședință – care e motivul pentru care e în situația în care e ?
       Domnul primar – clădirea e în pericol de darâmare,nu e folosită.
       Probabil vor fi și alte cereri în acest sens.
       Domnul Moldovan Antal Janos,consilier- acea problemă trebuie să dispară.
       Domnul primar – la taxa de salubrizare vorbim de cazuri extreme.
     Oficial avem 3 400 de locuitori,faptic avem 5000.    

       Dl.președinte de ședință Ilea Gelu Victor supune spre aprobare cererea d-nei Szasz 
Ilona.
     Este respinsă în unanimitate de voturi.
      Dl.președinte de ședință Ilea Gelu Victor, dă cuvântul  d-nei secretar pentru 
prezentarea punctului 7 al ordinii de zi pentru completarea și modificarea HCL 
nr.1/12.01.2018 privind  completarea Hotărârii Consiliului Local  Livezeni nr.74/09.08.2017 
privind aprobarea contractării unui împrumut în  valoare de 4.500 000 lei pentru asigurarea 
finanțării cheltuielilor neeligibile a proiectului „Sistem de canalizare ape uzate în comuna 

Livezeni,localitatea Livezeni,județul Mureș” din cadrul Programului PNDR 7.2.
     Domnul președinte de ședință-  care vor fi termenele?
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    Domnul primar- se prezintă actele pentru decontare și se plătește- se prezintă modul folosirii 
banilor.
     Domnul președinte de ședință – ce înseamnă depune cererea?
     Domnul primar –exemplu  realizează 25%,vine dirigintele,verifică,semnează,se virează banii.
     Dobânda  se va plăti,rata nu.
     Domnul președinte de ședință- se calculează rata,se dă un scadențar.
   Domnul primar – era caietul de sarcini,nu se plătește și rata și dobânda,noi plătim dobânda.
    Domnul președinte de ședință – depindem de procesul verbal de recepție,din punct de vedere 
legal nu va putea face pasul spre rambursare.
  Domnul primar – voi impune firmei anumite reguli.

Domnul. președinte de ședință-dacă sunt întrebări ?
  Nefiind   întrebări dl. președinte de ședință supune spre aprobare proiectul de hotărâre.
  Este aprobat în unanimitate de voturi.
    Diverse.

    Domnul președinte de ședință dă cuvântul dlui Cerghizan, locuitor al satului Poienița care 
participă la ședință.
    Cum se poate extinde conducta de apă ?
    Domnul primar – este în curs de elaborare studiul de fezabilitate.
    Dl.Cerghizan – pe strada pe care  locuiesc nu intră mașina de gunoi nici pentru 
deszăpezire,nu se poate urca atunci când e zăpadă.
    Domna Toldi Gyongyike,consilier – întradevăr nu se putea urca.
    Domnul primar – sesizați pe dl.viceprimar și se va rezolva această problemă.
   Utilajul să meargă la Poienița și să se întoarcă la Livezeni.
  Domnul președinte de ședință – nu mi se pare economic să mergem în Poienița și să te 
întorci în Livezeni.
    Poate găsiți o soluție mai bună să ne organizăm în acest sens.
    Domnul primar – discutăm despre deszăpezire,dar nu a fost iarnă.
    Domnul Vultur Ioan Cristian,consilier – cât s-a cheltuit cu deszăpezirea?
   Domnul primar – 20 000 lei.
    Domnul primar – au fost străzi unde am fost rugați să nu deszăpezim.
    Tractorul merge în general pe străzile mici iar pe cele mari firma Romaris.
    Domnul Vultur Ioan Cristian,consilier-avem nevoie de piatră pentru alee pietonală.
    Domnul Tătar Iuliu,consilier- și la Ivănești ar trebui pusă piatră,au apărut foarte multe 
găuri.
    Domnul primar- astăzi comuna arată bine,comparativ cu 4 ani în urmă.
    Domnul președinte de ședință – nu facem ceva cu drumul de la cimitir?pământul vine 
jos.
    Domnul primar – trebuie să ne gândim cum să procedăm.
    Domnul Vultur Ioan Cristian ,consilier – trebuie să facem ședință pentru construirea 
capelei,să invităm și preoții.
  Nemaifiind  discuţii asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi care au format obiectul 
dezbaterii, lucrările şedinţei se declară închise. 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                                  SECRETAR,

          Ilea Gelu Victor                                                                                  Hangan Aurelia


