
                                            PROCES  - VERBAL,

          Incheiat azi 28 februarie 2013 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) 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 9 consilieri în funcţie.
      In calitate de invitaţi participă d-na Magyari Julianna Hajnalka-contabil Denes 

Eniko,responsabil urbanism,MoldovanTiberiu –proiectant şi Kovacs Tamas-director 
tehnic Moragroind SRL
      Se supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare.
     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 devizelor de lucrări-centralizatorul şcolilor 
Livezeni- pentru finalizarea proiectului „Extindere şi reabilitare a şcolilor generale din 
comuna Livezeni, judeţul Mureş”, prin Programul Operaţional  Regional 2007-2013 Axa 
prioritară 3-Imbunătăţirea Infrastructurii sociale,Domeniul de Intervenţie 3,4 
Reabilitarea/modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 
preuniversitare,universitare şi infrastructurii pentru formarea profesională continuă. 
      Ordinea de zi este aprobată în unanimitate.
      Dl.Banyai Istvan – preşedintele şedinţei dă cuvântul d-lui Moldovan  Tiberiu 
proiectant firma SC PROQUALITY MANAGEMENT SRL pentru prezentarea 
materialului de şedinţă.
      Moldovan Tiberiu –proiectant- multe lucrări nu au fost cuprinse în 
documentaţie,respectiv lucrările de demolare.La şcoala generală Poieniţa clădirea trebuia 
reconsolidată.Sunt lucrări suplimentare .La şcoala generală din satul Ivăneşti toate 
zidurile sunt crăpate.In proiect nu a fost cuprins subsolul.Planşeul a trebuit adus la nivel 
şi consolidat.Lucrările suplimentare trebuie plătite de primărie.La şcoala generală 
Livezeni peste planşeul de la ultimul nivel trebuie făcută consolidare.
    Valoarea totală este de 168.146 lei + TVA
    Dl.Laszlo Arpad – consilier – când s-a făcut tencuiala la Ivăneşti a participat d-na 
Denes
    Dl.Moldovan Tiberiu – da a fost la faţa locului.
    Dl Ceadeş Cristian – consilier – de unde va fi plătită această sumă
    D-na Magyari Iulianna-Hajnalka – din  bugetul local



    Dl.Banyai Istvan – viceprimar – cum ulterior se cer  bani pentru schelă,consider că nu 
este corect să se pună astfel de sume
    Dl.Kovacs Tiberiu – director firmă – nu era prevăzut în schemă iniţial
    Dl.Laszlo Arpad-consilier – aţi construit şi grădiniţa din Sînişor – arată rău.
   Dl.Kovacs Tiberiu – fără bani nu lucrează nimeni
   D-na Magyari Julianna-Hajnalka-contabil nu cunoaştem sumele cu care să 
lucrăm.Singura sumă cunoscută sunt debitele.A apărut un ordin care interzice finanţarea 
altor investiţii până nu se finalizează cele în curs de execuţie.
   Dl.Kovacs Tiberiu – dir. tehnic-s-au făcut eforturi pentru ca şcoala să funcţioneze.
   Dl primar – toate cele trei şcoli trebuie terminate
   Dl.Gyorgy Karoly –consilier insist să se finalizeze în termen lucrările,unde sunt 
deficienţe.Propun să se radieze din deviz articolele cu schela şi se poate relua discuţia.
  Dl.Banyai Istvan –viceprimar nu am analizat în totalitate devizul dar în orice caz 
schela la faza aceasta nu are ce căuta.
    Kovacs Tamas –dir tehnic firmă aceste lucruri au fost sesizate încă în anul 2012 dar nu 
s-au putut regla până acum.Valorile nu sunt definitive UCVAP poate să reducă valorile 
prezentate
    Banyai Istvan – solicită propuneri pentru soluţionarea problemei
    Dl.Acs Sandor – consilier să se facă o verificare la faţa locului a tuturor 
santierelor,apoi să se analizeze devizul prezentat
    Dl.primar – să respectăm toţi paşii cronologici pentru a îndeplini formalităţile la  
UCVAP acesta o să facă o analiză de preţ.Propun excluderea din deviz a articolelor de 
schelă şi ulterior analizat şi renegociat

Nemaifiind alte discuţii,se supune  spre aprobare ,hotărârea iniţiată de primar nr.7/2013              
Este aprobată cu nu nr. de 6 voturi”pentru” şi  3 voturi”contra”

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