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                                                       PROCES  - VERBAL,

            Incheiat azi 16 noiembrie 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 avizierul primăriei, consilierii 
luând cunoştinţă prin semnarea convocatorului.
          In urma convocării, la şedinţă sunt prezenţi un nr. de 13 consilieri  în funcţie,din
nr.total de 13.
          Şedinţa este legal constituită.
         In calitate de invitaţi pentru susţinerea  rapoartelor de specialitate participă d-na 
Magyari Hajnalka,contabil , d-na Takacs Olga,bibliotecar și dl.Tătar Mihail,agent agricol.
          Se supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare  din data de  
12.10.2017 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 alegerea președintelui de ședință
       2.Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini al serviciului de salubrizare    

al comunei Livezeni
      3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local
      4.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei pentru  citirea contoarelor
      5.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.85/20.09.2017 privind atribuirea   
         de denumiri de străzi nou înființate în comuna Livezeni,sat Livezeni
      6.Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri de străzi
      7.Diverse               
  In conformitate cu prevederile art.43 alin(1) din legea administraţiei publice locale, 
domnul primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu următoarele    puncte :
       8.Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare privind estimarea valorii 
juste a bunurilor care aparțin domeniului public și privat al comunei Livezeni,județul Mureș.
     9.Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de către firma Contranscom, a 
preluării  terenurilor în domeniul public al comunei Livezeni.
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     Ordinea de zi în formă finală este supusă spre aprobare.
Este aprobată în unanimitate de voturi.

     La punctul 1 al ordinii de zi este ales în unanimitate de voturi pentru un mandat de 3 
luni , președinte de ședință domnul Ilea Gelu Victor.
       Dl.președinte de ședință Ilea Gelu Victor, dă cuvântul domnului primar pentru 
prezentarea pct.2 al ordinii de zi privind  aprobarea caietului de sarcini al serviciului de 
salubrizare al comunei Livezeni.

    Dl.Ceadeș Cristian,consilier – se modifică alin.2 art.10 pag.13,pct.4 art.13- în loc de 
municipale să se treacă menajere.
   Dl.Ilea Gelu Victor,președinte de ședință – la ce vă referiți,vom avea noi niște norme 

interne ?
      Dl.primar – astea sunt regulile interne și astea vor fi respectate,voi verifica acest punct.
    Dl.Ilea Gelu Victor,președinte de ședință – intervalul de preluare 6,30-7,30 ?să nu se 
treacă orele.
     Dl.primar – trebuie să radiem orele.
     Dl.Ceadeș Cristian,consilier – gunoaiele stradale nu se ridică.
       Dl.Acs Sandor,consilier –am fost contactat de  cetățenii din cartierul Bența care au făcut 
colectare selectivă
      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.
     Punctul  3 privind rectificarea bugetului local este prezentat de către d-na Magyari 
Hajnalka,contabil,care menționează că toată influiența este de 6000 lei care s-a pus în 
plus,restul sunt virări de credite.
      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.primar propune amânarea analizării punctului 4 al ordinii de zi privind aprobarea 
taxei pentru  citirea contoarelor.
      Dl.primar –am ajuns la 6-7 lei/citire.
      Dl.Tătar Iuliu,consilier –suma stipulată de 7,50 lei ar fi undeva în jur de 2400 apometre
în comună.
      Dl.primar – sunt 3 citiri de 3 ori pe un an.
      Dl.președinte de ședință Ilea Gelu Victor supune spre aprobare propunerea pentru 
amânare,fiind în unanimitate aprobată.
      Dl.președinte de ședință Ilea Gelu Victor dă cuvântul d-nei secretar pentru prezentarea  
punctului 5 privind revocarea HCL nr.85/20.09.2017 pentru atribuirea    de denumiri de 
străzi nou înființate în comuna Livezeni,sat Livezeni.
     Informează domnii consilieri asupra aspectelor constatate  de către Instituția Prefectului 
în urma exercitării controlului de legalitate, motiv pentru care se impune revocarea actului.

  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.
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        Dl.președinte de ședință dă cuvântul d-nei secretar pentru prezentarea punctului  6 al 
ordinii de zi privind atribuirea de denumiri de străzi.
         Domnul președinte de ședință-dacă sunt întrebări ?
         Nefiind   întrebări dl. președinte de ședință supune spre aprobare proiectul de 
hotărâre.
      Este aprobat cu 10 voturi „pentru” și 3 abțineri (domnii consilieri: Ilea Gelu 
Victor,Moldovan Antal János și Vultur Ioan Cristian)
        Dl.președinte de ședință dă cuvântul d-nei Takacs Olga-bibliotecar pentru 
prezentarea punctului  8 al ordinii de zi  privind însuşirea Raportului de evaluare pentru  
estimarea valorii juste a bunurilor care aparțin domeniului public și privat al comunei 
Livezeni,județul Mureș.
       Dl.primar – s-a făcut o evaluare care este obligatore.
       D-na Takacs Olga,bibliotecar – anul acesta s-a întocmit lucrarea de un evaluator 
autorizat.
       Dl.Ceadeș Cristian,consilier – au evaluat și drumul din cartier?
       Dl.primar – da.
       Dl Moldovan Antal János,consilier – o dată trebuia întocmită lucrarea.
       D-na Takacs Olga- din 3 în 3 ani se face reevaluarea bunurilor din domeniul public și 
privat al comunelor.
   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 dă cuvântul d-lui Tătar Mihail,agent agricol pentru 
prezentarea punctului  9 al ordinii de zi privind aprobarea solicitării de către firma 
Contranscom, a preluării  terenurilor în domeniul public al comunei.
        Dl.Tătar Mihail – sunt 4 parcele,toate au categoria de folosință livadă,este vorba și de 
un drum înfundat pe Al.Nordului.
        Dl.Tătar Mihail face cunoscut domnilor consilieri amplasamentele terenurilor.    
       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.
       Dl.primar informează domnii consilieri asupra proiectelor în derulare.
        Dl.primar – la canalizare am semnat  contractul pentru proiectul tehnic,semnăm 
contractul și  în termen de 2 săptămâni se predau proiectele după care se trece la licitație.
         Nu am avut contestații la grădiniță sper să nu avem nici la canalizare.
        Dl.Tătar Iuliu,consilier – în fiecare zi polițistul ar trebui să treacă pe la case (Lunca 

Csaba) pentru verificare,de 2-3 ori să facă patrulări.
         Dl.primar – se va solicita de către primărie  în scris ,efectuarea patrulărilor de 3-4 
ori/zi.
         Dl.Vultur Cristian,consilier – se taie lemn 3 mc/zi.
         Dl.Tătar Iuliu,consilier – până la primăvară să se rezolve problema șanțurilor-sunt 
astupate,apa nu curge.
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           Dl.Ilea Gelu Victor,președinte de ședință- s-au săpat șanțurile,de pe trotuar treci 
strada și mergi prin noroi.
      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


