
                                                              PROCES  - VERBAL,

         Incheiat azi 28 aprilie 2015, 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 al(1) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.
       In conformitate cu prevederile art.39 al(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  11 consilieri în funcţie.
      In calitate de invitaţi participă: d-na Magyari Julianna-Hajnalka – contabil în aparatul 
de specialitate al primarului comunei Livezeni, reprezentantul firmaei de pază Gombos 
Security, reprezentantul firmei de executare a  lucrarilor de introducere a apei potabile in 
comună.
      La şedinţă mai participă dl.Cormoş, locuitor al satului Livezeni.
      Şedinţa este 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 validarea modificărilor  bugetului local şi rectificării
        2.Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport cadrelor didactice
        3.Proiect de hotărâre privind  aprobarea atribuirii de denumiri de străzi
        4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura de 
eliberare  a autorizaţiilor de liberă trecere pentru autovehicule de tonaj greu,pe străzile 
comunale                                             
        5.Informare cu privire la adresa SC Compania Aquaserv SA nr.204.200/VIII/C 
16/19.03.2015 cu referire la datoriile înregistrate în procedura insolvenţei/reorganizării de
către SC Contranscom Benţa SA.
      6.Petiţii şi interpelări
         In conformitate cu prevederile art.43 alin(1) din legea administraţiei publice 
locale,dl.primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu următoarele   puncte :
      7.Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Livezeni la Asociaţia Audit Mureş
      8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al SVSU
      Ordinea de zi  în forma finală este aprobată în  unanimitate.



      In condiţiile dispoziţiilor art.35 din Legea administraţiei publice locale, dl.Ceadeş 
Cristian - consilier, este ales  în unanimitate preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 
luni.
  Se aprobă în unanimitate modificarea prezentării punctelor ordinii de zi şi se analizează 
mai intai modul în care se efectuează paza în comună.
  Dl.Laszlo Arpad, consilier – programul mă deranjează, nu este nimeni după masă. Când 
vin ţiganii din oraş, nu este nimeni care să intervină.
  Dl.viceprimar – în timpul zilei trebuie cumva îmbunătăţită calitatea serviciilor de paza
  Dl.primar – am dori sa le trasăm noi programul
Dl.viceprimar – trebuie un om care  să aibă autoritate, să impună respect, inclusiv  în faţa 
copiilor la scoala.
  Dl.primar – va rugam dacă-l puteţi înlocui cu cineva pe actualul paznic, care nu prea 
corespunde !?
  Reprezentant firmă – de la data de întâi mai va veni altcineva.
  Dl.viceprimar – niciodată, orice problemă era, paza de noapte nu a văzut nimic.
  Dl.Vultur Cristian, consilier – se doreşte să fiţi mai mulaţi pe comuna Livezeni, să 
imbunatatiti organizarea generală a activitatii.
  D-na Toldi Gyongyike, consilier - aţi putea să ne spuneţi care sunt sarcinile trasate de 
dumneavoastră, ce ar trebui să facă agentul de paza ?
  Reprezentant firmă pază -  există obiective care nu sunt la fel, furturile de pe câmp,  de 
exemplu, presupun altfel de abordări decat alte infractiuni..... Trebuie să colaborăm foarte 
bine cu organele de Poliţie. Rondurile nu se fac la ore fixe niciodată, nici traseul de 
patrulare nu se face în aceeaşi ordine, pentru ca să poţi să derutezi pe cei certati cu legea. 
Ca agent de pază, atribuţiile noastre sunt limitate. Nu avem voie să reţinem, să 
percheziţionăm. L-ai oprit, anunţi organele de poliţie. Ceea ce dumneavoastră mi-aţi 
spus, o sa aduc la cunoştinţă sefilor mei.
  Dl.primar – aşteptăm răspunsurile şi rezultatele.

  Dl.Ceadeş Cristian, preşedintele şedinţei, dă cuvântul d-nei contabil pentru prezentarea  
primului punct al ordinii de zi.
   Dl.viceprimar – creşte bugetul cu încă 2 miliarde de lei, aproximativ ?
   D-na contabil – cu 1,99 mii lei se majorează, aducem din trim.IV în trim.II, se transferă.
   Dl.viceprimar - referitor la deszăpezire, am notate toate datele, pe fiecare zi cât s-a 
lucrat.
   Dl.Ceadeş Cristian – firma a lucrat în baza atribuirii directe ?
   Pentru anul viitor să facem un concurs de oferte. Au fost destul de multe reclamaţii. 
Banii au fost suficienţi. Trebuie să fim mai atenţi la pregatirea pentru deszăpezire.
  Dl.Acs Sandor,consilier – am dori să avem referat, o notă de justificare pentru lucrarile 
efectuate.
  Dl.preşedinte al şedinţei – sub ce formă a fost încheiat contractul, colegii vor să ştie. 
Propun ca în toamna aceasta să stabilim din timp firma care va efectua deszăpezirea,
macar in baza a 3 oferte.
  Dl.Vultur Cristian, consilier – serviciile au fost deplorabile, mi se transmitea că trebuie 
să se ocupe de cartierul Orizont şi apoi de celelalte sate.
  Dl. preşedinte al şedinţei – să discutam acţiunea de deszăpezire inca din septembrie. Să  
fie aleasă  firma cea mai competentă.



  Dl. Gyorgy Karoly, consilier – de unde au apărut 25 000 de lei in plus cu deszăpezirea ?
  Dl.primar – contractul a fost făcut pentru o anumită sumă, s-au făcut intervenţii în plus 
in anul 2015.
  Dl.viceprimar – dacă o să trebuiască să aducem pe cineva din altă parte, o să plătim mai 
mult. 
Dl.primar – firmele mari nu au utilaje cu care să poată intra pe străzi.
  Dl.Laszlo Arpad, consilier – nimeni nu a fost mulţumit de această firmă, mai mult a 
stricat.
Dl.Acs Sandor, consilier – aş dori să văd note justificative cum au lucrat, ce-au 
consumat, iarna a fost una usoara .De 5 ori dacă am văzut maşina lucrând...
  Dl.Vultur Cristian, consilier - cât a costat deszăpezirea ?
  D-na contabil – 76 de mii de lei.
  Dl.Acs Sandor, consilier – sincer, m-aş uita dacă n-a fost cumva soare când au avut 
intervenţiile ?
  Dl.viceprimar – erau zile când de 2 ori au fost  în cartierul Orizont. Cine a dat prioritate 
să se deplaseze în cartier, nu ştiu ?
  Dl.Vultur Cristian, consilier – să le solicităm alte condiţii de lucru.
Dl.preşedinte de sedinta  – ar trebui să chemăm firma să discutăm în toamnă, o discuţie 

prealabilă e necesară. Mai bine discutăm înainte cu patronul, decat sa-i facem reprosuri 
dupa.
  Dl.primar – erau unii cetateni care optau numai pentru nisip, nu doreau şi sare.
  Dl.viceprimar – cei de la firma au fost rugaţi , pe o străduţă să nu se deszăpezească
  Dl.primar – nu poţi mulţumi pe toată lumea.
  Dl.Preşedinte dă cuvântul d-lui Balog, reprezentantul firmei de proiectare a introducerii
apei potabile, care explică situaţia lucrărilor executate şi stadiul celor în curs de execuţie. 
Menţionează că proiectul cadru pentru bransamentele de apa este terminat, avizul 
Aquaserv SA de asemenea, mai trebuie să se întocmească factura.
  D-na Toldi Gyongyike ,consilier – ce avem noi de făcut ?
  Reprezentant firmă pr. – se eliberează autorizaţia de construire pentru toată comuna 
Livezeni, pentru branşamente, si fiecare beneficiar plăteşte branşamentul.
  Dl.Vultur Cristian, consilier – după ce se face recepţia, a 2-a zi se pot face 
branşamentele ?
  Reprezentant firmă pr. – da
  Dl.viceprimar – la primarie ar trebui angajat un om care să fie responsabil al reţelei. 
Pentru intervenţii, ne ajută Aquaserv-ul.
  Reprezentant firmă pr. – 1500-1600 lei costă branşamentul, cu tot cu ceas.
  Dl.primar – nu se poate convoca comisia de recepţie până nu avem analizele de la 
Sanepid
  Dl.Gyorgy Karoly,consilier – deja e bătaie de joc, au trecut 7 ani.
  Dl.viceprimar – trebuia somată firma constructoare.
  Dl.Vultur Cristian, consilier - anul trecut s-a spus că în 60 de zile predau lucrarea, a 
trecut... un an şi 60 de zile. Deja oamenii nu mai au apă în fântâni.
  Reprezentant firmă pr. – o să fac şi eu presiuni, să urgenteze finalizarea. Am pregătit şi 
proiectul sistemului de canalizare. Trebuie să demonstraţi că apa din canal o deversaţi în 
sistemul de canalizare din Tg.Mureş. Canalizarea costă cca 3 milioane de Euro.
   Dl.primar – dacă se poate merge cu subcontor ?



   Reprezentant firmă pr – Daca Aquaserv-ul nu are reţea de apă in comuna, nu aveţi bază 
legală să încheiaţi un contract cu ei.
  Dl.Preşedinte de sed. – firma Contrascom-Benţa nu are licenţă ANRSC si opereaza asa 
de 10 ani,este ceva incredibil. Oamenii din cartierul Orizont au deschis acţiune în instanţă 
pentru centura ocolitoare a Tg Mures-ului, parca vad ca o să o facă şi pentru apă.
   Reprezentant firmă pr. – Contrascom-Benţa nu are voie să ia nici un ban pe acest sistem 
de apa-canal. Cred ca Aquaserv-ul ar putea cumpăra conducta care e pe domeniul public.
    Dl.Gyorgyi Karoly, consilier - trebuie să chemăm presa , să ne facem auziţi.
    Dl.preşedinte de sed – fără justiţie nu cred ca se rezolvă problema apei cu Contrascom-
Benţa.
    Dl.primar -  dle Balogh, faceţi o adresă şi trimiteţi-o pentru recepţie.
    Reprezentant firmă pr,dl.Balogh – da, nu mai este nici o problemă.

    Dl.preşedinte de sed dă cuvântul d-nei secretar Hangan Aurelia pentru prezentarea 
punctului 2 al ordinii de zi, privind decontarea cheltuielilor de transport cadrelor 
didactice
   Dl.Vultur Cristian – consilier, propune  amânarea pentru luna mai a discutării acestui 
punct, in (şi) prezenta directorilor unităţilor de invăţământ, consilierii exprimându-şi în 
unanimitate acordul.

   Dl preşedinte de sed prezintă proiectul de hotărâre de la pct. 3 al ordinii de zi,  privind 
atribuirea de denumiri de străzi.
   Dl.viceprimar dă citire denumirilor de străzi favorabil avizate de către Comisia 
judeţeană. Explică unele detalii referitoare la zonele unde străzile vor fi denumite.
   Dl.Cormoş, locuitor al satului Livezeni – am depus cerere cu semnaturi pt modificarea 
denumirii portiunii unei strazi pe 11.03. In termen legal nu aţi răspuns. V-am dat-o 
personal în mână, dle vice primar.
   Dl.viceprimar -  am fost la faţa locului, aveţi doar 2 familii care au semnat. Nu aveţi 
jumătate din stradă.
   Dl.Cormoş – lucraţi  contra  mea, deşi v-am adus o hârtie cu mai multe semnături.
   Dl.viceprimar – nu lucrez împotriva dvs.
   Dl.Cormoş – să fim serioşi, nici unul dintre vecinii mei nu a primit nici un fluturaş. Ne 
batem cu morile de vânt.
  Dl.Gyorgy Karoly, consilier - câte case sunt ?
Dl.Cormoş – 8 case, din care 2 nu au semnat.
Dl.viceprimar – aveţi pe aceasta hartie 4 semnături..
Dl.Cormoş - şi pe partea cealaltă sunt semnături.
Dl.viceprimar – faceţi, va rog, o cerere prin care solicitaţi expres ca acea stradă să poarte 
altă denumire, cu  acordul vecinilor pe acea cerere, nu pe alte documente.

  Dl.preşedinte de sed. dă cuvântul d-lui viceprimar pentru prezentarea punctului 4 al 
ordinii de zi,  aprobarea Regulamentului  privind procedura de eliberare a autorizaţiilor 
de liberă trecere pentru autovehicule de tonaj greu pe străzile comunale.
  Dl.viceprimar – propun să se amâne analizarea acestui punct, pentru obţinerea unor 
informaţii suplimentare si completare.Consilierii sunt de acord cu propunerea d-lui 
viceprimar.



  Dl.preşedinte de sedinţă dă cuvântul d-lui primar, pentru prezentarea punctului 5 al 
ordinii de zi, cel privind informarea referitoare la adresa inaintată primariei Livezeni de 
către Compania Aquaserv nr.204.200/VIII/C/19.03.2015, in legatura cu datoriile 
acumulate de SC Contrascom-Benta in contul apei livrate de Aquaserv.
   Dl.primar dă citire adresei.
   Dl.primar – am luat legătura cu Consiliul judeţean si cu Prefectura, să ne desemneze 
jurişti din aparatul de specialitate, să deblocăm situaţia. Astăzi am fost la o întâlnire pe 
acest subiect. Firma de insolvenţă nu vrea să renunţe la pretenţii. Juriştii şi-au spus 
punctul de vedere privind modul preluării. Dl Benţa a invocat un proces-verbal de 
predare–primire, dar in care erau nereguli, sistemul nu putea fi predat asa la Aquaserv.
Acum ameninţă că sistează apa în cartierul Orizont.
   Dl.preşedinte de sed – o să facem un apel la consumatori, să-si plătească facturile
restante de apa-canal catre Contrascom, daca asa ceva exista.
   Dl.primar – facem o adresă către Asociaţia din cartier, să le solicităm sprijinul in aceste 
demersuri. Dacă cei de la Contrascom au curajul să închidă apa, atunci tot o să se 
întâmple ceva.
   Dl.preşedinte de sed – propun angajarea unui avocat, pentru a ne sprijini în soluţionarea 
acestei cauze.
   D-na Toldi Gyongyike,consilier - mai bine găsim o altă  soluţie, calea juridică e foarte 
lungă.

   Dl.preşedinte de sed dă cuvântul d-nei Hangan Aurelia, care prezintă pct.7 al ordinii de 
zi privind aderarea comunei Livezeni la asociaţia Audit Mures.
   Dl primar – am avut auditor angajat, cu timp parţial, la Livezeni şi Corunca, cu câte 4 
ore, dar din motive de sănătate nu mai lucrează şi, potrivit actelor normative, suntem 
obligaţi să angajăm o persoană autorizată  pentru prestarea acestei activităţi.

   Dl.preşedinte de sedinţă dă cuvântul d-lui viceprimar pentru prezentarea pct 8, privind 
aprobarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare al  SVSU.
   Dl.Gyorgy Karoly, consilier - materialul nu a fost studiat.
   Dl.viceprimar – este un regulament care trebuie aprobat, este legal întocmit.

   Petiţii şi interpelări:
a. D-na Hangan Aurelia prezintă petiţia înaintată de către Parohia Reformată 

Ivăneşti/Sînişor, prin care se solicită alocarea  unei sume pentru  finalizarea 
construcţiei capelei.

   Dl.viceprimar – când am aprobat bugetul, am aprobat sume pentru capela din Livezeni 
şi pentru celelalte Parohii. Trebuie făcute proiecte, concurs de proiecte, o să descifrăm 
această situaţie, o să-şi poată depune şi Parohia Ivanesti/Sînişor un proiect. O să 
pregătesc documantaţia pentru acest concurs de proiecte. Cererea se include în concursul 
de proiecte.

b. Se prezintă petiţia d-nului Nagy Antal din localitatea Livezeni, care solicită 
aprobarea sumei necesare achiziţionării unor stâlpi de extindere a retelei de 
iluminat.



    Dl.viceprimar – am putea să comandăm stâlpi, 10-15 bucăţi, să-i depozităm şi la 
solicitare să-i atribuim. Si dl.Carabela va putea da o soluţie.

c. Dl.viceprimar – am primit ofertă pentru dezinfectarea pârâului, dacă doriţi să 
includem suma în buget.

d. Se discuta o cerere a celor care au concesionat păşunea pentru vaci (Kiss Arpad)
    Dl.primar – persoanele au concesionat păşunile. Banii nu se pot folosi în alt scop.
    In Poieniţa şi Sînişor sunt sonde pe păşunea comunală. Se virează sume către primărie.
    Dl.viceprimar - cu pârâul ce facem?
    Dl.preşedinte de sedinţă – Daca legea ne obliga, trebuie sa se faca dezinfectarea. In alta 
ordine de idei: pe zi ce trece creşte pericolul legat de persoanele care se duc în cărucior 
spre Tg Mures si inapoi; riscăm ca, in urma unui accident, să ajungem la închisoare. 
Propun sa alocam bani si sa extindem trotuarul in acea zona, macar pe o parte a drumului 
judetean. Pericolul este foarte mare.

  Inainte de încheierea lucrărilor şedinţei, domnii consilieri care şi-au înregistrat prezenţa: 
Acs Sandor, Nogy Zoltan şi Vultur Cristian, din motive personale care au intervenit pe 
parcursul sedintei , au părăsit sala de şedinţe cu acordul domnului preşedinte.
    S-au supus, separat, spre aprobare hotărârile iniţiate de către primar şi consilieri nr. 15 
- 18 / 2015
   In unanimitate de voturi au fost aprobate hotărârile nr.16 si 17; hotărârea nr.15 este 
adoptată cu un nr. de 8 voturi ”pentru” şi 3  voturi ”contra” (Acs Sandor, Vultur Cristian, 
Orban Sandor), iar hotărârea nr.18 este aprobată cu un nr. de 9 voturi „pentru” şi 2 voturi
„contra” (Gyorgy Karoly, Fogarasi Istvan).
     Intrucât  ordinea de zi a fost epuizată, primarul comunei declară închise lucrările 
şedinţei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  SECRETAR,
        Ceadeş Cristian                                                                                          Hangan Aurelia


