
                                              PROCES  - VERBAL,

       Incheiat azi 28 mai 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.
   Se  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  revocarea H.C.L. nr.23/2012
     3.Proiect de hotărâre privind  modificarea H.C.L. nr.6/2013
     4.Proiect de hotărâre privind  aprobarea decontării cheltuielilor de transport cadrelor  
        didactice
     5.Proiect de hotărâre privind  aderarea comunelor Aţintiş, Bichiş,Cuci şi Saschiz la 
Asociaţia  de dezvoltare AQUA INVEST Mureş
     6.Proiect de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a
       Serviciului Public de Salubrizare din judeţul Mureş
     7.Petiţii şi interpelări

        Este aprobată în unanimitate.
       In condiţiile dispoziţiilor art.35 din Legea administraţiei publice locale,d-na 
Gherman Corina este aleasă în unanimitate preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 
luni.
       Dl primar propune  modificarea  dezbaterii ordinii de zi ,fiind invitaţi reprezentanţi 
de la firma de pază.
        Propunerea este aprobată în unanimitae
        Dl.Blaga Mihai-reprezentant firma de pază – solicită comunicarea nemulţumirilor
        Dl.Banyai Istvan – viceprimar ce atribuţii aveţi,care este programul oamenilor
        Dl.Blaga Mihai – prezintă în linii mari programul  de pază.
        Dl.Banyai Istvan – dacă apar maşini suspecte să fie identificate,să încercăm să 
îmbunătăţim serviciile



        Dl.Blaga Mihai – putem interveni doar pe domeniul public,precizează punctele unde 
se poate acţiona.
        Dl.Laszlo Arpad – cu programul nu sunt lămurit,după masă ţiganii ajung acasă
        Dl.Blaga Mihai – facem o modificare de program,programul l-a stabilit primăria.
        Dl.Banyai Istvan – să se simtă prezenţa d-voastră în comună,oamenii să simtă că 
sunteţi prezenţi.
      Dl.Blaga Mihai – în alte comune colaborăm foarte bine cu poliţia
      Dl.primar – poliţia este implicată în această activitate.Intinerariul să nu fie acelaşi în 
aceeaşi zi şi la aceleaşi ore.
      Dl.viceprimar – să veniţi cu propuneri,să aduceţi schimbări.
    Dl.Blaga Mihai – vom veni cu mai multe propuneri,aşteptăm un program din partea 
dv.
    Dl primar – solicit explicarea termenului monitorizare cu camere
      Dl.Blaga Mihai – explică modul monitorizării.
      D-na Sipos Elena – participă la şedinţă pentru a se interesa care este stadiul 
introducerii apei în comună,face cunoscut informaţiile primite cu acest titlu de la 
Consiliul judeţean şi primărie.
   Ce se întâmplă cu această situaţie,cu acei 488 mii lei care lipsesc,cine hotărăşte când 
se va finaliza lucrarea,racordul,multe alte lucrări nu sunt făcute,câţi ani mai aşteptăm,este 
inumană situaţia în care trăim.N-am apă să gătesc,n-am apă să mă spăl.Nu trăim în 
condiţii civilizate la 2 km de Tg.Mureş
   Dl.primar – problemele pe care le spuneţi le cunoaşte toată lumea.Sumele de la 
Consiliul judeţean nu au fost alocate pentru continuarea lucrărilor de introducere a apei.In 
contractul de finanţare se precizează căci continuarea lucrărilor se face din sume alocate 
de la bugetul de stat.Avem nevoie de 112 000 Euro.Sumele alocate sunt pentru susţinerea 
proiectelor pe care le avem
     D-na Sipos Elena – de ce nu s-au accesat proiecte 
     Dl.Primar – au fost depuse proiecte,s-au câştigat pe alte criterii.
      Preşedintele şedinţei dă cuvântul d-nei  Magyari Hajnalka pentru prezentarea 
punctului  1  al ordinii de zi.
       Explică folosirea sumelor care fac obiectul rectificării
       Punctul 2 privind revocarea HCL nr.23/2012 este prezentat de către d-na Hangan 
Aurelia
      Punctul 3 privind modificarea HCL nr.6/2013 este prezentat de către d-na Hangan 
Aurelia
      Punctul 4 privind decontarea cheltuielilor de transport cadrelor didactice este 
prezentat de către d-na Hangan Aurelia
     Dl.Ceadeş Cristian – consilier – decontarea să se facă pe o singură lună.
     Punctul 5 privind aderarea unor comune la Asociaţia Aqua Invest este prezentată de 
către dl.primar
     Punctul 6 privind aprobarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare a Serviciului 
Public de Salubrizare este prezentat de către dl.primar- care menţionează că serviciul a 
început să funcţioneze,trebuie să ne mobilizăm,trebuie să se facă curăţenie.
     Punctul 7 – petiţii şi interpelări: Dl.Csenteri Attila – consilier impozite şi taxe prezintă 
petiţia d-nei Szabo Iren care solicită scutire de la plata taxei de salubrizare.
    Dl.viceprimar – solicită   site-ul  primăriei care nu este activat ,să fie şters.



   Se  supun separat spre aprobare hotărârile iniţiate de primar de la  nr.14 – 20/2013.
     Sunt  aprobate în unanimitate de voturi hotărârile de la nr.14 – 19 şi hotărârea nr.20 
este aprobată  cu 10 voturi”pentru” şi  1 vot”contra”, de către dl.Laszlo Arpad.
      Intrucât  ordinea de zi a fost epuizată preşedintele  declară închise lucrările şedinţei.
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