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                                                       PROCES  - VERBAL,

            Incheiat azi 12 iulie 2017, 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 un nr. de 9 consilieri  în funcţie,din 13.
          Şedinţa este legal constituită.

          In calitate de invitaţi pentru susţinerea  rapoartelor de specialitate participă dl.Tătar 
Mihail,agent agricol și d-na Taxacs Olga,bibliotecar.

          Se supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare  din data de 29.05.2017
care a fost pus la dispoziţia consilierilor în timp util. 

         Este 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	 validarea	 dispozițiilor	 nr.113/30.05.2017	 și	
nr.114/14.06.2017	privind	rectificarea	bugetului	local.
						2.Proiect	 de	 hotărâre	 privind	 realizarea	 unei	 piste	 de	 biciclete	 *CIRCUITUL	 COMORII	 *în	
parteneriat	cu	Salvamont	Mureș.
						3.Proiect	de	hotărâre	privind	amplasarea	unor	indicatoare		rutiere		
					 4.Proiect	de	hotărâre	privind	rectificarea	bugetului	local
						5.Proiect	de	hotărâre	privind	insușirea	inventarului	domeniului	public	și	privat	al	comunei	
Livezeni.
						6.Proiect	de	hotărâre	privind	modificarea	HCL	nr.32/01.09.2016
						7Proiect	de	hotarâre	privind	aprobarea	Regulamentului	de	acordarea	sprijinului	 financiar	
unităților	de cult	
						8.Proiect	de	hotărâre	privind	modificarea	HCL	nr.32/17.06.2014
					9.Proiect	de	hotărâre	privind	modificarea	Actului	Constitutiv	și	al	Statutului	Asociației	Zona	
Metropolitană	Tîrgu	Mureș.
				 10.Petiţii	şi	interpelări				
      In conformitate cu prevederile art.43 alin(1) din legea administraţiei publice locale, 
domnul primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu următorul  punct :

			11.Proiect	de	hotărâre	privind stabilirea	îndemnizațiilor	membrilor	consiliului	local	pentru	
participarea	la	ședințe.

     Ordinea de zi în formă finală este supusă spre aprobare.
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    Este aprobată în unanimitate de voturi.
   Dl. președinte de ședință Dobos Levente Szilveszter   dă cuvântul d-lui primar pentru

prezentarea punctului 1 al ordinii de zi privind	validarea	dispozițiilor	nr.113/30.05.2017	și	
nr.114/14.06.2017	privind	rectificarea	bugetului	local.
    Dl primar explică modificările aduse bugetului local prin dispozițiile emise.
     Dl.președinte de ședință – dacă  aveți întrebări ?
     Nefiind întrebări, supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat în unanimitate.
						Dl.președinte	 de	 ședință	 dă	 cuvântul	 domnului	 viceprimar	 pentru	 prezentarea	 pct.2	 al	
ordinii	de	zi privind	realizarea	unei	piste	de	biciclete	*CIRCUITUL	COMORII	*în	parteneriat	cu	
Salvamont	Mureș.
					Dl. primar	–a	fost	analizat	proiectul	de	hotărâre	în	ședința	comisiei	de	specialitate,dacă	mai	
aveți	întrebări ?
			Nemaifiind	întrebări	dl.președinte	de	ședință	supune	spre	aprobare	proiectul	de	hotărâre.
				Este	aprobat	în	unanimitate	de	voturi.
					Dl. președinte	de	ședință	dă	cuvântul	domnului	viceprimar	pentru	prezentarea	punctului		3		
al	ordinii	de	zi	privind	amplasarea	unor	indicatoare	rutiere.
					Dl.viceprimar	–indicatoarele	iși	pierd	valabilitatea	,la	toate	intersecțiile	trebuie	amplasate.
					Am	propus	amplasarea	indicatoarelor	în	trei	locuri,nu	pe	toate	străzile,doar	pe	traseele	mai	
lungi.
					Dl.Acs	Sandor,consilier- trebuie	amplasate	pe	ambele	părți.
					Dl.primar-pe	ambele	părți în	direcția	de	mers.
				 Dl.viceprimar	– dacă	dumneavoastră	mai	aveți	alte	propuneri ?
					Dl.Ilea	Gelu	Victor,consilier- la	intrarea	în str.Comorii,2	bucați	pe	ambele	sensuri	de mers	 și	
1	indicator	staționare	interzisă pe	str.Ivănești.
					Se	 lasă	mașinile	pe	marginea	drumului	dimineața, toată	sătămâna	 ,sau	în	cel	mai	bun	caz	
până	seara.
						Dl.Tătar	 Iuliu,consilier- pe	 marginea	 străzii	 staționează	 tot	 felul	 de	 mașini	 fără	
numere,neânmatriculate.Sunt	parcate,au	voie ?
					Dl.primar	– pe	drumul	public	nu	au	voie,să	fie	anunțat	dl.Rusu	de	la	postul	de	poliție.
					Dl.președinte	de	ședință	supune	la	vot	proiectul	de	hotărâre.
					Este	aprobat	în	unanimitate.
				Referitor	 la	 punctul 4	 al	 ordinii	 de	 zi	 privind	 rectificarea	 bugetului	 local ,domnul	 primar	
menționează	că	a	fost	analizat	în		ședința	comisiei	de	specialitate.
						Domnul	președinte	de	ședință-mai	aveți	alte	întrebări ?
						Se	supune	la	vot	proiectul	de	hotărâre.
						Este	aprobat	în	unanimitate	de	voturi.
						Punctul	5	privind	insușirea	inventarului	domeniului	public	și	privat	al	comunei	Livezeni.
						Domnul	primar –a	fost	analizat	în	ședința	comisiei	de	specialitate,în	raport	se	vor	specifica	
și	lipsurile.
						Dacă	aveți	 întrebări	?
						Dl.președinte	de	ședință	supune	la	vot	proiectul	de	hotărâre.
						Este	aprobat	în	unanimitate.
						Dl.președinte	 de	 ședință	 dă cuvântul	 d-nei	 Takacs	 Olga	 pentru	 prezentarea	 pct.6	 privind	
modificarea	HCL	nr.32/01.09.2016.
			 			D-na	 Takacs	 Olga	 –în	 HCL	 32/2016 a	 fost	 aprobat	 regulamentul	 pentru	 culte,se	
completează	cu	sportul	și	cultura.
						In	bugetul		inițial	a	fost	cuprinsă	suma,în	ghid	sunt	cuprinse	sume	de	câte	10 000	lei	pentru	
fiecare.
				Nemaifiind	întrebări	se	supune	la	vot	proiectul	de	hotărâre.
					Este	aprobat	în	unanimitate.
					 Dl.președinte	 de	ședință	dă	cuvântul	d-nei	Takacs	Olga	pentru	prezentarea	 pct.	7 privind	
aprobarea	Regulamentului	de	acordarea	sprijinului	financiar	unităților	de cult	.
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					D-na	Takacs	Olga,bibliotecar- se	prevede	stabilirea	unor	 forme	de	sprijin	pentru	unitățile	
de	 cult,diferă	 de	 finanțarea	 nerambursabilă,e	 o	 altfel	 de	 decontare	 și	 depunere	 a	
proiectului,conform	actului	normativ.
							La	finanțarea	nerambursabilă	nu	vor	fi	proiecte ,se	va	lucra		pe		baza	acestui	regulament.
							Dl.Acs	Sandor,consilier-parcă	era	procedura	mai	greoaie	?
							Dl.Tătar	Iuliu,consilier	– la	fel	este	de	greoaie.
							Dl. primar	– parohia	din	satul	Ivănești	va	primi	sume	pentru	proiectul	capelei.
						D-na	Takacs	Olga- dacă	actele	nu	vor	fi	în	regulă,proiectul	nu	va	putea	fi	depus.
						Dl.Tătar	Iuliu,consilier	– am	avut	o	înțelegere	cu	preotul,să	se	doneze	teren	și	capela	să	fie	
sub	tutela	primăriei.
							Dl.Tătar	 Mihail,agent	 agricol	 –nu	 trebuie	 să	 se	 doneze	 primăriei	 terenul,poate	 fi	 dat	 în	
concesiune	sau	folosință.
								Dl.Tătar	Iuliu,consilier-există	discuții,dacă	se	poate	rezolva	e	foarte	bine.
								Dacă	mai	sunt	întrebări	 ?
		 					Dl.președinte	de	ședință	supune	la	vot	proiectul	de	hotărâre.
							Este	aprobat	în	unanimitate.
								Dl.președinte	de	 ședință	dă	 cuvântul	 d-lui	 Tătar	Mihail,agent	 agricol	 pentru	 prezentarea	
pct.8 privind	modificarea	HCL	nr.32/17.06.2014.
		 			Dl.Tătar	Mihail-propune	modificarea	suprafeței	de	pășune din	satul	Livezeni	de	la	17,61	ha	
la	 suprafața	de	14,16	ha,modificându-se	 astfel	 suprafața	 totală	de	 pășune	 ,de	 la	71,61	 ha	 la	
suprafața	de	68,16	ha.
				 Suprafața	de	pășune	pentru	care	se	propune	diminuarea	este	afectată	de	lucrările	care	se	
efectuează	pentru	construirea	variantei	ocolitoare,neputând	fi	folosită.
				Domnul	președinte	de	ședință-dacă	sunt	întrebări ?
				Se	supune	la	vot	proiectul	de	hotărâre,fiind	aprobat	în	unanimitate.

		 				Domnul	primar	prezintă	pct.9 al	ordinii	de	zi	 privind	modificarea	Actului	Constitutiv	și	al	
Statutului	Asociației	Zona	Metropolitană	Tîrgu	Mureș.
  		Punctul 11 privind	 stabilirea	 îndemnizațiilor membrilor	 consiliului	 local	 pentru	
participarea	 la	 ședințe este	 prezentat	 de	 către	 d-na	 Hangan	Aurelia,secretarul	 comunei	 care	
face	cunoscut	 	domnilor	consilieri	prevederile	actului	normativ	potrivit	căruia	 îndemnizațiile	
participării	la	ședință	au	fost	propuse.
      Nefiind întrebări domnul președinte supune la vot proiectul de hotărâre.

      Este aprobat în unanimitate.
      Punctul 10.Petiții și interpelări:  -

     Nemaifiind  discuţii asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi care au format obiectul 
dezbaterii, lucrările şedinţei se declară închise. 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                                 SECRETAR
  Dobos Levente-Szilveszter                                                                    Hangan Aurelia


