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                                                       PROCES  - VERBAL,

            Incheiat azi 26 iulie 2018 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 11 consilieri  în funcţie,din
nr.total de 13.
          Şedinţa este legal constituită.
         In calitate de invitaţi pentru susţinerea  rapoartelor de specialitate participă d-na 
Takacs Olga,consilier-achiziții publice și d-na Nagy Simona Hanna,consilier resurse umane
      Dl.Bányai István, primarul comunei Livezeni, supune spre aprobare următoarea 
                                                      
                                                   o r d i n e     d e    zi   :

			 1.Proiect	de	hotărâre	privind	transformarea	unui	post
			 2.Proiect	de	hotărâre	privind	înființarea	unui	nr.	de	5	posturi	de	asistenți	personali 																																																															
.			3.Proiect	de	hotărâre	privind	însușirea	inventarului		bunurilor	care	aparțin	
domeniulu		public		și	privat	al	comunei	Livezeni	
			4.Proiect	de	hotărâre	privind	modificarea	HCL	nr.59/07.12.2016	privind	constatarea	
și	 	 	 	sancționarea	 faptelor	care	constituie	contravenții	pe	teritoriul	comunei	Livezeni.																																																								
.	 5.Proiect	 de	 hotărâre	 pentru	 modificarea	 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 .
				6.Diverse
     In conformitate cu prevederile art.43 alin(1) din legea administraţiei publice locale, 
domnul primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu următoarele  puncte :
    7.Transformare post compartiment urbanism
    8.Infiintare post birou impozite și taxe locale
    9. Modificarea organigramei si a statului de funcții                                                    
     Ordinea de zi în forma finală este supusă spre aprobare.
    Este aprobată în unanimitate de voturi.
     Domnul președinte de ședință Tătar Iuliu dă cuvântul d-nei Nagy Simona Hanna,consilier 
resurse umane pentru prezentarea pct.1 al ordinii de zi.
    Domnul președinte de ședință-dacă aveți întrebări?
    Nefiind întrebări este supus spre aprobare.
    Este aprobat în unanimitate.
    Punctul 2 al ordinii de zi este prezentat de către d-na Nagy Simona Hanna.
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  Domnul președinte de ședință-dacă aveți întrebări?
    Nefiind întrebări este supus spre aprobare.
    Este aprobat în unanimitate.
    Punctul nr.3 este prezentat de către d-na Takacs Olga,consilier.
    Domnul președinte de ședință-dacă aveți întrebări?
    Nefiind întrebări este supus spre aprobare.
    Este aprobat în unanimitate.
    Domnul primar propune amânarea pct.4 al ordinii de zi pentru ședința următoare.
    In unanimitate consilierii își exprimă acordul.
   Domnul președinte de ședință dă cuvântul d-nei Takacs Olga,consilier pentru 
prezentarea pct.5 al ordinii de zi.
    Domnul președinte de ședință-dacă aveți întrebări?

    Nefiind întrebări este supus spre aprobare.
    Este aprobat în unanimitate de voturi.
    Domnul președinte de ședință dă cuvântul d-nei Nagy Simona Hanna,consilier resurse 
umane, pentru prezentarea pct.7 al ordinii de zi.
     Domnul președinte de ședință-dacă aveți întrebări?
     Nefiind întrebări este  supus spre aprobare.
     Este aprobat în unanimitate de voturi.
     Punctul 8 al ordinii de zi este prezentat de către d-na Nagy Simona Hanna,consilier 
resurse umane.
     Domnul președinte de ședință-dacă aveți întrebări?
     Nefiind întrebări este  supus spre aprobare.
     Este aprobat în unanimitate de voturi.
     Punctul 9 al ordinii de zi este prezentat de către d-na Nagy Simona Hanna,consilier 
resurse umane.
     Domnul președinte de ședință-dacă aveți întrebări?
     Nefiind întrebări este  supus spre aprobare.
     Este aprobat în unanimitate de voturi.
     Diverse.
     Dl. Ilea Gelu Victor,consilier – solicită alocare sumă pentru curățarea pârâului –
Comorii,este colmatat.
    Dl.Acs Sandor,consilier – în legătură cu Cheia Casei ,pentru curățarea terenului ?
    Dl.viceprimar – a fost trimisă somație.
    Dl.Vultur Ioan Cristian,consilier- șanțuri se mai fac? Pe strada Sportivilor -reparații?
    D-na farmacistă – dl Ilea și dl.Vultur au depus o cerere de modificare a HCL referitor la 
farmacie.
    Dl.primar – s-a discutat și la ședință și personal.
    D-na Bentayeb Ilona –a fost depusă o cerere la care răspunsul nu e mulțumitor.
    Dl.primar – o să chemăm oamenii care au fost duși în eroare.
    Dl.Tătar Iuliu,președinte de ședință – mă gândesc că totuși ar trebui reluată problema.
  Nemaifiind  discuţii asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi care au format obiectul 
dezbaterii, lucrările şedinţei se declară închise. 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                           SECRETAR,
              Tătar Iuliu                                                                                Hangan Aurelia




