
                                                  PROCES  - VERBAL,

        Incheiat azi 28 aprilie 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,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 un nr. de  10  consilieri în funcţie.

      Şedinţa este legal constituită.
      Participă în calitate de invitaţi d-na  Magyari Hajnalka –contabil,Astăluş Ileana-
consilier resurse umane şi dl.Simon Ferencz – diriginte de şantier - 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 însuşirea inventarului patrimoniului com.Livezeni
     3.Proiect de hotărâre privind   decontarea cheltuielilor de transport cadrelor didactice
     4.Proiect de hotarâre privind modificarea HCL Livezeni nr.4/10 02 2011  privind stabilirea  
taxei de divorţ
     5.Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Răstoliţa la Asociaţia de Dezvoltare Aqua  
Invest Mureş
     6.Proiect de hotărâre privind instituirea unei taxe speciale pentru  utilizarea terenului de 
sport
     7.Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unei suprafeţe de teren   
     8.Proiect de hotărâre privind preluarea sistemului de apa-canalizare din cartierul de 
locuinte Orizont
     9.Petiţii şi interpelări
     Ordinea de zi este aprobată în unanimitate.
    In condiţiile dispoziţiilor art.35 din Legea administraţiei publice locale,dl.Orban Sandor–
consilier ,este ales în unanimitate preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni.
     Dl.preşedinte al şedinţei dă cuvântul d-nei Magyari Julianna Hajnalka – contabil, 
pentru prezentarea pct. 1 al ordinii de zi privind  rectificarea bugetului  local.
     Arată că la şedinţa comisiilor s-a  analizat proiectul de hotărâre iniţiat.
      D-na Toldi Gyongyike – consilier – dacă e vorba de cele trei puncte suntem de acord  
ca hotărârea să fie adoptată.
     Punctul 2 al ordinii de zi  privind însuşirea inventarului este prezentat de către dna 
Astăluş Ileana – consilier resurse umane.
    D-na Toldi Gyongyike – consilier,am dori să ştim dacă s-a adăugat ceva în plus faţă de 
anul trecut,ce s-a cuprins
     D-na Magyari Hjnalka – contabil – s-a cuprins tot ce era în lista de investiţii.Orice 
investiţie care a fost plătită se trece în inventar.Se aduce situaţia la zi a inventarului



     Dl.Banyai Istvan – consilier – propune să se discute problema introducerii apei în 
comună după care să se reia discuţiile pe marginea ordinii de zi.Consilierii sunt de acord 
cu propunerea făcută.
   Dl.Simon Ferenc – diriginte de şantier – proiectantul a definitivat schiţa pentru cămine şi 
de legare.Consider că în două luni se poate definitiva toată instalaţia.
   Dl.Ceadeş Cristian – consilier – conductele secundare până la apometru în acest proiect 
nu au fost cuprinse
   Dl.Vultur Cristian – consilier – vreţi să spuneţi că primăria va mai suporta nişte costuri
   Dl.primar – cheltuielile nu erau eligibile
   Dl.Simon Ferencz – dacă se execută individual,pentru fiecare branşament trebuie proiect 
separat.Căminul trebuie să fie pe domeniul public.
   Dl.Banyai Istvan – viceprimar – când se dă drumul la apă
   Dl.Laszlo Arpad – nici o explicaţie clară nu este dată
   Dl.Acs Sandor – consiler – nu este permis să se execute lucrări pe domeniul public fără 
autorizaţie
   Dl.Simon Ferenc – dacă vreau să-mi fac singur branşamentul mă obligă să obţin 
certificat de urbanism,sunt plăţi suplimentare ,obţinere avize .
   Dl.Banyai Istvan – viceprimar – in Corunca procedura era mai simplă,nu înţeleg de ce la 
noi nu se poate
   Dl.Ceadeş Cristian – consilier – ar trebui să fie un proiect cadru pentru toate 
gospodăriile
    Dl.primar – nu este posibil
    Dl.Laszlo Arpad – consilier,o soluţie trebuie să căutăm
    Dl.Vultur Cristian – consilier – proiectantul nu are bunăvoinţa să discute cu noi
    Dl.Acs Sandor – consilier – trebuie să ne interesăm exact cum se procedează
    Dl.primar – pe altă cerere de finanţare nu ne putem baza
   Dl.viceprimar – fiecare legătură trebuie executată separat,nu trebuie complicate 
lucrurile
    Dl.Vultur Cristian – consilier ,îmi pare rău că proiectantul nu este aici,cine ne face 
proiectul 
   Dl.primar- explică procedura executării proiectului
   Dl.Ceadeş Cristian – consilier – credeam că proiectul o să cuprindă până la gardul 
omului,dar nu este aşa
   Dl.primar –s-au executat în cartierul Orizont asemenea lucrări
   Dl.Ceadeş Cristian – consilier – sunt situaţii diferite
   Dl.Simon Ferencz – termenul de garanţie este de 2 ani
   Dl.Vultur Cristian – consilier-în felul în care se face lucrarea,ani de zile ne tot legăm la 
apă
   Dl.Gyorgy Karoly – când se face predarea să fie invitaţi consilierii
   Dl.viceprimar – când preconizaţi recepţia
  Dl.Simon Ferencz – în maxim 2 luni
  Dl.Gyorgy Karoly – consilier,se poate urgenta lucrarea.Putem găsi soluţii
  Dl.Primar – să fie invitat şeful firmei
  Dl.Simon Ferenc – nu văd rostul,şedinţe putem face,trebuie lucrat
  Dl.primar – formulaţi o invitaţie,o comunicaţi ,mâine la ora 10 să fie prezenţi toţi 
executanţii să vă puneţi de comun acord,mult nu mai este de lucru
  Dl.Ceadeş Cristian – consilier – ce a propus dl.primar este în regulă
  Dl.Gyorgy Karoly ,consilier – ar fi bine să vină de la firmă să clarificăm lucrurile
  Dl.Laszlo Arpad – consilier-şi noi trebuie să dăm răspuns oamenilor,din 2004 încoace nu 
am văzut seriozitate
  Dl.Acs Sandor,consilier – care e problema dacă sunt bani



  Dl simon Ferencz – executantul parcă nu a vrut să lucreze.Banii la care a fost licitată 
lucrarea s-au devalorizat
  Dl.Gyorgy Karoly – cât s-a  plătit până acum la firma respectivă
  Dl.primar – s-a virat  suma de 2.919.973 lei
  Dl.Laszlo Arpad – un an au stat ţevile afară
  Dl.Acs Sandor – consilier –credeam că dacă sunt bani se termină lucrarea repede
  D-na Toldi Gyongyike – oasmenii din jurul nostru cred că noi ne facem vinovaţi
  Dl.Vultur Cristian – singura soluţie este luarea celei mai drastice măsuri
  Dl.primar – să vină toţi 3 executanţii şi să stabilească măsuri pentru finalizare
  Dl.viceprimar – pur şi simplu refuză să vină.Au fost formulate şi invitaţii în scris
  Dl.Vultur Cristian – consilier – nu ne pot trata cu totală indiferenţă.Refuz să cred că chiar 
nu le pasă.Să fie făcute invitaţii cu confirmare de primire
   Se reiau discuţiile  pct.2 al ordinii de zi,respectiv proiectul de hotărâre privind însuşirea 
inventarului bunurilor.
    D-na Magyari Hajnalka – contabil prezintă lista inventarului precum şi valoarea 
bunurilor
  D-na Gherman Corina-consilier,nu s-a citit procesul verbal.
  Dna Astăluş Ileana – consilier dă citire procesului verbal de inventariere
  Dl.Vultur Cristian – consilier propune  reanalizarea acestui punct la următoarea 
şedinţă.Consilierii  sunt de acord cu propunerea făcută.
    Punctul 3 privind decontarea cheltuielilor de transport cadrelor didactice este prezentat 
de către d-na Hangan Aurelia
   Punctul 4 privind modificarea HCL prin care a fost instituită taxa de divorţ este 
prezentată de către d-na Hangan Aurelia care  arată motivele pentru care se impune 
modificarea HCL nr.4/2011
   Punctul 5 privind aderarea comunei Răstoliţa  la asociaţia de Dezvoltare AQUA 
INVEST Mureş este prezentat de către d-na Hangan Aurelia
  Punctul 6 privind instituirea unei taxe speciale pentru utilizarea terenului de sport este 
prezentat de către dl.viceprimar.
   Dl.viceprimar – cum se pot folosi banii,alte primării alocă bani pentru sport
   D-na contabilă – trebuie făcut regulament,să se facă un protocol de colaborare,sumele 
vor fi decontate pe bază de facturi
   Dl.viceprimar-explică  detailat scopul proiectului de hotărâre propus
   Dl.Gyorgy Karoly – terenul nu rezistă,nu se poate juca 5 ore.
   Punctul 7 privind achiziţionarea unui teren  pentru extinderea curţii şcolii este prezentat 
de către dl.viceprimar.
   D-na Hangan Aurelia – secretar  arată că hotărârea ar fi adoptată cu încălcarea legii actul 
de proprietate nepermiţând  cumpărarea terenului.După clarificarea situaţiei juridice a 
terenului şi  a raportului de evaluare se va reveni asupra proiectului de hotărâre iniţiat.
   Referitor la punctul 8 privind  preluarea sistemului de apă-canal,dl.primar arată că nu 
poate fi  dezbătut , urmând ca în completare să mai fie depuse acte de către firma SC 
CONTRANSCOM BENTA SA .
   Punctul 9.Petiţii şi interpelări:
   Dl.Acs Sandor – consilier – avem hotărâre adoptată pentru efectuarea 
curăţeniei,gospodărirea localităţilor şi nu reuşim să facem nimic.S-a luat legătura cu firma 
proprietară a terenului  din vecinătate dar nu s-au realizat lucrări de curăţare.Să se emită 
somaţii iar dacă e cazul să se întocmească procese verbale de contravenţii.
   Dl.Ceadeş Cristian – consilier – şi în cartier sunt probleme de curăţenie.Propun să se 
întocmească somaţii.
   Dl viceprimar aduce la cunoştinţa consilierilor ,efectuarea vizitei de către  persoane din 
localitatea  Kamond – Ungaria,localitate cu care există încheiat protocol de colaborare.
  Se  supun separat spre aprobare hotărârile iniţiate de primar de la  nr.17 - 21 /2014.



  Sunt aprobate în unanimitate  de voturi
    Intrucât  ordinea de zi a fost epuizată primarul comunei declară închise lucrările 
şedinţei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                              SECRETAR,
            Orban Sandor                                                                               Hangan Aurelia

                                                




