
                                              PROCES  - VERBAL,

       Incheiat azi 8 ianuarie 2013 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 toţi cei 11 consilieri în 
funcţie,şedinţa fiind legal constituită.
     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  aprobarea acoperirii deficitului din 
excedentul bugetului 
           local
        2.Proiect de hotărâre privind  aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe 
anul 2013
        3.Petiţii şi interpelări

       Ordinea de zi   este supusă spre aprobare.Este aprobată în unanimitate.
       In condiţiile dispoziţiilor art.41 din Legea administraţiei publice 
locale,dl.Banyai Istvan este ales în unanimitate preşedinte de şedinţă pentru 
o perioadă de 3 luni.
       Preşedintele şedinţei dă cuvântul d-nei  Magyari Hajnalka pentru 
prezentarea punctului  1  al ordinii de zi.



       Explică alcătuirea bugetului local,modul constituirii acestuia precum şi  
situaţia excedentului din anii precedenţi,menţionează de asemenea că a fost 
depusă cererea de finanţare pentru proiecte ,sumele nefiind decontate.
       Dl.Banyai Istvan – preşedintele şedinţei dă cuvântul d-lui Csenteri Attila 
– consilier impozite şi taxe pentru prezentarea punctului 2 al ordinii de zi.
       Precizează  procentul ratei inflaţiei  la  care se propune majorarea 
impozitelor şi taxelor pe anul 2013.
      Dl.primar – este de părere că legea trebuie aplicată,se decide diferit  în 
cazul unităţilor administrativ- teritoriale.
      Dl.Ceadeş Cristian – consilier – nu avem ce comenta,dacă apar 
modificări ne vom conforma.
      Dl.Csenteri Attila – taxa pentru căminele culturale este foarte mică,nu 
acoperă nici o parte a cheltuielilor.
    Dl.Gyorgy Karoly – se interesează dacă în situaţia organizării unor 
activităţi culturale de către copii se va achita taxa  care va fi stabilită.
    Dl. Primar – pentru anumite activităţi nu a fost perceputa taxa.
    In căminele culturale se impune executarea unor lucrări.
    Dl.Banyai Istvan – preşedintele şedinţei-astfel de încăperi ar trebui 
susţinute financiar.
    Punctul 3 – petiţii şi interpelări :
  Dl.preşedinte al şedinţei dă citire petiţiei  înaintată de către dl.Benedek 
Zsolt din comuna Livezeni care solicită alocarea unor fonduri pentru  
executarea lucrării de achiziţie şi montaj a stâlpilor pentru curent electric
    Dl.primar – buget pe anul în curs nu există.
    Dl.preşedinte al şedinţei prezintă  petiţiile înaintate de către parohiile  
Livezeni Ivăneşti şi Sînişor care solicită sprijin financiar pentru construirea 
capelelor.
   Dl.Banyai Istvan – propune întocmirea unui proiect,estimarea unui preţ şi 
construirea unor capele din lemn dacă normele permit.
   Dl.primar – clădirea trebuie să cuprindă spaţii separate.
   D-na Toldi Gyongyike – consilier- de către cine ar trebui realizate aceste 
lucruri,de parohii  sau primărie
   Dl.primar – consideră că parohiile nu au  fonduri.
   Dl.Ceadeş Cristian – consilier – majoritatea credincioşilor din cartier sunt 
nemulţumiţi de biserica existentă,la fel de denumirea dată bisericii.
   Propune  luarea măsurilor pentru  a  nu se bloca  accesul în cartier de către 
credincioşi.
   Propune construirea unui drum cu intrare la biserică,de asemenea  
neeliberarea autorizaţiei de construire pentru altă biserică pe acelaşi 
amplasament înainte de consultarea cetăţenilor.       



     Se  supun separat spre aprobare hotărârile iniţiate de primar de la  nr.1 -
2/2013.
   Este  aprobată în unanimitate de voturi hotărârea nr.1 ,iar hotărârea nr.2 cu 
9 voturi”pentru” şi  2 voturi”contra” .
   Intrucât  ordinea de zi a fost epuizată preşedintele  declară închise lucrările 
şedinţei.
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