
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       PROCES  - VERBAL, 

 
           Incheiat azi 20 iunie  2018 cu ocazia şedinţei  de îndată 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.(4) 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  8 consilieri  în funcţie, din nr.total de 
13. 
        Şedinţa este statutară. 
        In calitate de invitaţi participă  d-na  Takacs Olga,consilier responsabil achiziții 
publice . 
       Dl.Bányai István,primarul comunei Livezeni, supune spre aprobare următoarea  
                                                    
                                          o r d i n e     d e    zi   : 
 
        1.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.9/22.02.2018 
privind reactualizarea patrimoniului public al comunei Livezeni 
         2.Proiect de hotărâre privind înlocuirea anexei la HCL nr.10/22.02.2018 privind 
darea în concesiune către operatorul SC Compania Aquaserv SA a mijloacelor fixe 
aferente serviciului de alimentare cu apă potabilă. 
        3.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.21/21.03.2018 pentru aprobarea 
DALI si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii Asfaltare străzi: 
Strada Livezii, Strada Dealu Csuta, Strada Principală, Strada Viitorului  în comuna 
Livezeni, jud. Mureș. 
    Ordinea de zi   este aprobată în unanimitate de voturi. 
    Domnul președinte de ședință Tătar Iuliu dă cuvântul doamnei  Takacs Olga,consilier- 
responsabil achiziții publice   care prezintă punctul 1 al ordinii de zi .  
    Domnul  președinte de ședință-dacă   aveți întrebări ? 
     Nefiind  întrebări asupra proiectului  înscris pe ordinea de zi, acesta se supune la vot.  
    Este aprobat în unanimitate de voturi.  
    Domnul președinte de ședință dă cuvântul doamnei Takacs Olga pentru prezentarea 
pct.2 al ordinii de zi privind înlocuirea anexei la HCL nr.10/22.02.2018 privind darea 
în concesiune către operatorul SC Compania Aquaserv SA a mijloacelor fixe aferente 
serviciului de alimentare cu apă potabilă. 
    Domnul  președinte de ședință-dacă   aveți întrebări ? 
     Nefiind  întrebări asupra proiectului  înscris pe ordinea de zi, acesta se supune la vot.  
    Este aprobat în unanimitate de voturi.  
     Doamna Takacs Olga prezintă punctul 3 al ordinii de zi  privind modificarea HCL 
nr.21/21.03.2018 pentru  aprobarea DALI si a indicatorilor tehnico-economici la obiectul 
de investitii Asfaltare străzi: Strada Livezii, Strada Dealu Csuta, Strada Principală, Strada 
Viitorului  în comuna Livezeni, jud. Mureș. 
    Domnul  președinte de ședință-dacă   aveți întrebări ? 



 
 
     Nefiind  întrebări asupra proiectului  înscris pe ordinea de zi, acesta se supune la vot.  
    Este aprobat în unanimitate de voturi.  
    Domnul primar – a fost urgentă adoptarea acestor hotărâri pentru a putea fi predat 
sistemul de alimentare cu apă potabilă firmei Aquaserv. 
    In privința pct.3 al ordinii de zi ,de asemenea era urgenta aprobarea proiectului pentru 
a putea fi demarate lucrările de asfaltare. 
   Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces – verbal.  
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