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                                                       PROCES  - VERBAL,

            Incheiat azi 20 septembrie 2017, 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 nr.215/2001, 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 avizierul 

primăriei, consilierii luând cunoştinţă prin semnarea convocatorului.
          In urma convocării, la şedinţă sunt prezenţi un nr. de 10 consilieri  în 
funcţie,din 13.

          Şedinţa este legal constituită.
         In calitate de invitaţi pentru susţinerea  rapoartelor de specialitate participă 
d-na Taxacs Olga,bibliotecar,dl.Tătar Mihail,agent agricol și d-na Magyari 

Hajnalka,contabil.
          Se supun spre aprobare procesele verbale ale şedinţei ordinare  din data de  
09.08.2017 și a ședinței de îndată din data de 29.08.2017, care au fost puse la 

dispoziţia consilierilor în timp util. 
        Sunt aprobate în unanimitate de voturi.
     Dl.Bányai István, 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 aprobarea SF și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru amenajare trotuare pietonale în comuna Livezeni,județul Mureș.

      3.Proiect de hotărâre privind aprobarea SF și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru amenajare stații de autobuz în comuna Livezeni,județul Mureș.
     4.Proiect de hotărâre privind repartizarea unor sume unităților de cult
     5.Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea inventarului bunurilor

    6.Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public a  a unei suprafeței de 
867 mp teren cu destinația de drum
    7.Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant în consiliul de 

administratie al școlii gimnaziale Benedek Elek-Livezeni
   8.Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi
   9.Petiții și interpelări               
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      In conformitate cu prevederile art.43 alin(1) din legea administraţiei publice 

locale, domnul primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu următoarele  puncte :
   10.Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de închiriere a sălii de sport

   11.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea suprafeței de teren situată în satul 
Livezeni nr.22.
    Ordinea de zi în formă finală este supusă spre aprobare.

    Este aprobată în unanimitate de voturi.
       D-na președinte de ședință Balizs Elisabeta dă cuvântul d-nei Magyari 

Hajnalka pentru prezentarea pct.1 al ordinii de zi privind rectificarea bugetului 

local
     Dl.primar-din punctul de vedere al majorității consilierilor ar fi bine,mai puțin 

în privința stațiilor de autobuz.
     O să fie o licitație,sunt valorile date de proiectant.
      Au fost multe cereri privind importanța stațiilor de autobuz.

       Vreau să discut cu președintele Consiliului Județean Mureș pentru a aduce un 
autobuz la Livezeni,aceasta este tendința.

     Cu acest proiect satul Livezeni ar arăta bine.

     Dl.Vultur Cristian,consilier – nici unul din cei care au pornit discuția nu este 
împotriva acestui punct ,am discutat de priotizarea acestuia,consider că am fost 
ignorați în privința asfaltării sau pietruirii.

      Nu au oamenii nici asfalt nici trotuar,să nu ne înțelegeți greșit,vrem stație de 
autobuz.
      Dl.primar – vor fi contractate stațiile de autobuz,nu putem face totul  odată,anul 

viitor vom vedea cum vom face în Ivănești.

      Dl.Vultur Cristian,consilier – am solicitat să mutăm trotuarul ?
    Dl.primar – când o să facem trotuar în fața bisericilor,apoi continuăm.

      Dl.Tătar Iuliu,consilier – atunci când e vorba de anumite investiții întrebați-ne și 
pe noi.
       E necesară stație de autobuz la Ivănești.

     Am senzația că noi care suntem la periferii suntem neglijați.
     Dl.primar – menționează proiectele depuse și pentru satul Ivănești.

       Dl.Ilea Gelu Victor,consilier- nu consiliul județean licitează traseele,nu va putea 

interveni pe traseele licitate.
        Mergem pe o presupunere care nu e sigur că se va licita.
        Dl.Moldovan  Antal Janos,consilier –cei care au fost consilieri 10 ani trebuia să 

se zbată pentru stații de autobuz.
       Am pus niște bani pentru proiecte,ar fi păcat să-i pierdem.
         Dl.Ceadeș Cristian,consilier – din principiu,nu pot să demolez un proiect gata 

de execuție.Ne trebuie atât stațiile de autobuz,cât și trotuarele proiectate.

         Voi vota proiectul rectificării de buget.
         D-na Toldi Gyongyike,consilier – în Poienița este dezastruos,votez bugetul pe 

acest considerent.
         Sunt de acord,în aceste 3 sate mici,trebuie asfaltate străzile.

         In ianuarie să punem accent pe cele 3 sate să fie asfaltate drumurile.
         Dl.primar - și să facem extinderea de apă.



3

        

         Dl.Ilea Gelu Victor,consilier – au fost discuții aprinse pe asfaltări.
          Dl.primar – nu a fost cineva care să facă propuneri pe buget și să nu-l iau în 

considerare.
         Dl.Moldovan Antal Janos,consilier- cu banii aceștia nu putem rezolva 
problema asfaltării.

         Dl.primar – eu am un program bine stabilit.
         Dl.Ilea Gelu Victor ,consilier – sunt foarte multe proiecte în derulare,vom avea 

nevoie de foarte mulți bani.Câte proiecte avem în derulare ?

        Dl.primar – avem multe.
        Am înțeles că după finalizarea proiectului vom da banii împrumutați înapoi.

          Nu există proiect european eligibil pentru asfaltări.
          D-na președinte de ședință- dacă  aveți întrebări ?
         Nefiind întrebări, supune la vot proiectul de hotărâre.

       Este aprobat cu 7 voturi pentru și 3 voturi contra (domnii consilieri Ilea Gelu 
Victor,Vultur Ioan  Cristian și Csiki Imre Sandor)

        D-na președinte de ședință dă cuvântul d-nei Takacs Olga pentru prezentarea  

pct. 2 al ordinii de zi   privind aprobarea SF și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru amenajare trotuare pietonale în comuna Livezeni,județul Mureș.
         Doamna președinte de ședință-dacă sunt întrebări ?

         Nefiind  întrebări, d-na președinte de ședință supune spre aprobare proiectul 
de hotărâre.
         Este aprobat în unanimitate de voturi.

        Doamna președinte de ședință dă cuvântul d-nei Takacs Olga pentru 

prezentarea punctului 3 al ordinii de zi  privind aprobarea SF și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru amenajare stații de autobuz în comuna Livezeni,județul 

Mureș.
       Doamna președinte de ședință-dacă sunt întrebări ?
      Nefiind  întrebări ,d-na președinte de ședință supune spre aprobare proiectul 

de hotărâre.
       Este aprobat cu 7 voturi pentru și 3 voturi contra(domnii consilieri Ilea Gelu  

Victor,Vultur Ioan  Cristian și Csiki Imre Sandor)

       Punctul 4   privind repartizarea unor sume unităților de cult este prezentat de 
către d-na Takacs Olga.
       Dl.primar –am avut în buget 47 000 lei,am primit două proiecte,propun parohia 

greco catolică să primească 20 000 și diferența parohia reformată.
       Dl.Ceadeș Cristian,consilier-nu au cerut nimic celelalte parohii ?
    Dl.primar – anunțul a stat 30 de zile și am anunțat preoții.

     Dl.primar prezintă modelul proiectului și lucrările care vor fi executate.

       D-na Toldi Gyongyike,consilier – biserica catolică din Livezeni este într-o stare 
deplorabilă.

       Biserica reformată dorește să execute lucrări interioare
       Proiectul pentru biserica reformată este de 51 000 lei si solicită 35 000 lei

       Doamna președinte de ședință-dacă sunt întrebări ?
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        Nemaifiind  alte întrebări d-na președinte de ședință supune spre aprobare 

proiectul de hotărâre.
      Este aprobat în unanimitate de voturi.

        Doamna președinte de ședință dă cuvăntul d-nei Takacs Olga pentru 
prezentarea   punctului 5 al ordinii de zi privind completarea și modificarea 
inventarului bunurilor

        D-na Takacs Olga- am mai avut completări și modificări al patrimoniului 
public,ne-am raportat la hotărârea consiliului din anul 2008,mai avem nevoie de 

completări și modificări pentru extinderea de apă

       La unele străzi era diferență de lungime și valori
       D-na Takacs Olga prezintă modificările și completările propuse.

      Dl.primar – nu poți face investiție pe un teren necuprins în inventar
      Doamna președinte de ședință-dacă sunt întrebări ?
       Nefiind  întrebări d-na președinte de ședință supune spre aprobare proiectul de 

hotărâre.
      Este aprobat în unanimitate de voturi.

     Punctul 6  privind preluarea în domeniul public a  a unei suprafeței de 867 mp 

teren cu destinația de drum este prezentat de către dl.Tătar Mihail,agent agricol.
    Dl.Tătar Mihail-terenul se compune din 2 parcele,lățimea este de 8 m.
     Dl.Ilea Gelu Victor,consilier – pe parcela vecină ce va fi ?

       Dl.primar - încă nu știu.
     Dl.Tătar Iuliu,consilier – este un investitor care dorește să facă case ?
       Dl.primar –da.

      Dl.Tătar Iuliu – să introducă apa și apoi vom aproba.

       Doamna președinte de ședință-dacă sunt întrebări ?
      Nemaifiind  alte întrebări d-na președinte de ședință supune spre aprobare 

proiectul de hotărâre.
      Este aprobat cu 9 voturi pentru și 1 vot contra (dl.consilier Tătar Iuliu) .
      Punctul 7  privind desemnarea unui reprezentant în consiliul de administratie 

al școlii gimnaziale Benedek Elek-Livezeni este prezentat de către dl.primar.
     Dl.primar – avem nevoie de un reprezentant în consiliul de administrație al 

școlii.

      Se propune pentru a face parte din consiliul de administrație al școlii 
gimnaziale Benedek Elek Livezeni,d-na consilier Balizs Elisabeta
       Doamna președinte de ședință-dacă sunt alte propuneri ?

      Nemaifiind propuneri se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind   aprobat în 
unanimitate.
    D-na președinte de ședință dă cuvântul d-lui Tătar Mihailș,agent agricol pentru 

prezentarea  punctului  8 al ordinii de zi privind atribuirea de denumiri unor 

străzi.
       Explică delimitarea celor 2 străzi pentru care s-a primit avizul Comisiei 

Județene Mureș de atribuire de denumiri.
      D-na președinte de ședință supune spre aprobare proiectul de hotărâre.

      Este aprobat  cu 8 voturi pentru și 2 voturi contra(domnii consilieri Moldovan 
Antal Janos și Vultur Ioan Cristian).
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       Punctul 10   privind stabilirea taxei de închiriere a sălii de sport este prezentat 

de către dl.primar.

      Dl.Ilea Gelu Victor,consilier –solicit o „oră a porților deschise” în care părinții cu 
copiii din comună să aibă acces la sala de sport cu titlu gratuit,asta respectând condițiile de 
conduită și echipament pentru a putea păstra condițiile optime în sală.
        Să se respecte regulamentul,cine nu respectă regulamentul,nu intră.

           Dl.Vultur Ioan Cristian,consilier – putem folosi terenul de sport ?
           Dl.primar – da.
           Doamna președinte de ședință-dacă sunt întrebări ?

           Nemaifiind  alte întrebări d-na președinte de ședință supune spre aprobare 
proiectul de hotărâre.
          Este aprobat în unanimitate de voturi.

          D-na președinte de ședință dă cuvântul d-lui Tătar Mihail,agent agricol 
pentru prezentarea punctul 11  privind dezmembrarea suprafeței de teren situată 
în satul Livezeni nr.22.

           Doamna președinte de ședință-dacă sunt întrebări ?
           Nefiind  întrebări d-na președinte de ședință supune spre aprobare proiectul 

de hotărâre.
           Este aprobat în unanimitate de voturi.

          Petiții și interpelări:

          D-na Toldi Gyongyike,consilier – ce putem face să nu rămânem fără curent?
         Dl.primar – a fost prezentat un proiect prin care schimbă firele ,dar nu s-a 
întâmplat nimic.

          Vorbim de firele de tensiune.
          Am cerut un nr. de telefon cu care să comunic dar l-a indicat cel de pe 
factură,telefon de la care nu pot fi contactați.

         D-na președinte de ședință -și crengile se pot tăia.

          Dl.primar - și atunci trebuie anunțați.
          Dl.Ceadeș Cristian,consilier – propun ca data viitoare să-l chemăm pe 

ing.Cun,pentru arcul de triumf de pe drum,iar s-au făcut gropi pe ocolișul acela.
         Dl.primar – se stabilește întâlnire și conferință de presă.
         Dl.Ceadeș Cristian,consilier-putem vota aici o hotărâre contra lor,că nu le dăm 

acces pe DC.
       Dl.primar – contribuția pe POCU este de 2 %,se va porni un curs de formare 

care va dura 1 an și la sfârșit se vor inființa 40 de firme,se aleg cei mai 

viabili,condiția e ca acei tineri să nu aibă loc de muncă,să nu aibă venit.,dacă știți 
oameni cu potențial,dar săraci ?
      Dl.Ceadeș Cristian,consilier- cine alege cursanții ?

       Dl.primar – va fi o comisie,lucru de bază e să nu aibă loc de muncă,să nu aibă 
venit.
      Dl.Ilea Gelu Victor,consilier – ar fi bine să avem toate informațiile concrete.

       Dl.primar – dacă aveți propuneri pentru meserii și pentru persoane fără loc de 

muncă ?
     Firmele care vor angaja cele 300 de persoane vor primi subvenție 3 ani,sunt 

posibilități multe.
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       O să avem 150 de case care se vor repara,alegem pe cele mai slabe din nr. de 

case.
    Dl.Ilea Gelu Victor,consilier – care va fi condiția ?

     Dl.primar – dintre toate persoanele care se înscriu se va face lista cu cei săraci 
din comuna Livezeni.
         In comisie vor fi și specialiști.Nu se fac case noi,nu se investește în cele care nu 

au situația clară a terenului.
         Dl.Ilea Gelu Victor,consilier – nu este corect,moral să investești la cineva care 

nu muncește,nu urmează cursul.

        Dl.primar – proiectul a fost prezentat timp de 2 ore de 7 persoane,dacă doriți o 
ședință cu toate detaliile,pot să o organizez.

        Dl.Ceadeș Cristian,consilier – sediul proiectului unde va fi ?
        Dl.primar – la Poienița.
        Dl.Ceadeș Cristian,consilier – celula care va gestiona proiectul,câți oameni,care 

angajați ?
        Dl.primar menționează partenerii.

       Dl.Ceadeș Cristian,consilier – managerul va avea un grup de oameni angajați.

      Nemaifiind  discuţii asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi care au format 
obiectul dezbaterii, lucrările şedinţei se declară închise. 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                                 SECRETAR,

          Balizs Elisabeta                                                                               Hangan Aurelia


