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                                             PROCES  - VERBAL,

         Incheiat azi 14 ianuarie 2016 cu ocazia şedinţei extraordinare 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.(2) şi (4)
din Legea administraţiei publice locale,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.
      In urma convocării ,la şedinţă sunt prezenţi  un nr. de 7 consilieri, din totalul 
de 11 consilieri  în funcţie.
    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 indicatorilor tehnico-economici
pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare drumuri în comuna Livezeni,judeţul 
Mureş”.
          2.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
investiţiei „Bază  Sportivă şi de agrement Livezeni”.
         Ordinea de zi  este aprobată în unanimitate de voturi.
         Dl.Banyai Istvan,viceprimarul comunei prezintă punctul 1 al ordinii de zi.
         Dl.Vultur Cristian ,consilier – a rămas proiectul care s-a depus pe PNDR.
         Dl.primar – îl depunem şi aici,după ce se face licitaţia se pot introduce şi 
alte străzi în această sumă.
          Este celălalt proiect care acoperă toate străzile.Proiectul a fost modificat 
pentru TVA.
         Dl.Acs Sandor,consilier-când vom şti dacă proiectul e câştigat?
         Dl.primar – în luna februarie.
         Dl.Acs Sandor,consilier – tot Cătană răspunde de managementul 
proiectului?
         Dl.primar – vedem.
        Dl.Ceadeş Cristian ,consilier – oamenii aşteaptă să punem în practică cele 2 
proiecte.
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        Dl.Acs Sandor,consilier – aş dori  să vă întreb ,în ultima fază Cătană a mai 
cerut nişte bani ?,aş dori să întreb pe primar care sunt costurile la depunerea 
acestui proiect şi dacă sunt costuri neprevăzute?
       Dl.primar – nu cred că vor mai fi costuri în plus.
       Dl.Vultur Cristian ,consilier – la împărţirea bugetului să verificăm dacă sunt 
bani,să licităm mai multe străzi.
       Dl,Ceadeş Cristian,consilier – în decembrie ne-am oprit dar era 
convenit,proiectul executat.
       Dl.viceprimar- în buget etapizăm pe sate lucrările.
       Punctul 2 al ordinii de zi este prezentat de către dl.Banyai Istvan,viceprimar.
       Proiectul conţine şi staţii de pompare,de irigare.
      Dl.primar – sunt şi cheltuieli neeligibile,dat sunt de 4-5%.
     Dl.viceprimar – această lucrare produce bani .
      Dl.Vultur Cristian,consilier – în fiecare an trebuie să fie 2-3 proiecte.
      Nemaifiind  discuţii asupra proiectelor  înscrise pe ordinea de zi care au
format obiectul dezbaterii, lucrările şedinţei se declară închise. 
     Se supun  spre aprobare  hotărârile iniţiate de primar   nr.1 şi 2.           
      Sunt  aprobate  în unanimitate de voturi.

    Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
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