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                                                       PROCES  - VERBAL,

            Incheiat azi 7 februarie 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 afişierul primăriei, 
consilierii luând cunoştinţă prin semnarea convocatorului.

          In urma convocării, la şedinţă sunt prezenţi 11 consilieri  în funcţie,din 13.
          Şedinţa este legal constituită.
          In calitate de invitaţi pentru susţinerea  rapoartelor de specialitate participă 

dl.Tătar Mihail ,referent şi d-ra Astăluş Ileana ,consilier  resurse umane.
          Se supun spre aprobare procesele verbale ale şedinţelor: ordinară  din data de 
10.01.2017 şi extraordinare din data de 23 şi 31.01.2017,care au fost puse la dispoziţia 

consilierilor în timp util. 

         Conţinutul acestora este aprobat 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 inscrierea provizorie în CF a suprfeţei de 754 mp 
          teren proprietatea comunei Livezeni

       2.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrari şi actiuni -ajutor social
       3.Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unui post
       4.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice

       5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de achiziţii publice
       6.Proiect de hotărâre privind Strategia anuală de contractare
       7.Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în Ucraina 

       8.Proiect de hotărâre pentru  modificarea HCL nr.60/7.12.2016 privind aprobarea  
          impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017
       9.Petiţii şi interpelări         

      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 modificarea HCL nr 11/01.02.2016 privind
aprobarea cuprinderii în domeniul public şi înscrierea în cartea funciară provizorie a 
suprafeţei de 280 mp teren situat în intravilanul satului Ivăneşti.
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    11.Proiect de hotarâre privind contractarea serviciilor unui avocat pentru 

consultanţă,asistenţă juridică şi reprezentarea comunei Livezeni în instanţele de 
judecată.
   Ordinea de zi în formă finală  se supune spre aprobare.

      Este aprobată în unanimitate de voturi.
      Domnul  Lászlo Arpád,preşedinte de şedinţă  dă cuvântul domnului primar pentru 
a prezenta punctul 1 al ordinii de zi privind inscrierea provizorie în CF a suprafeţei de 

754 mp teren  proprietatea comunei Livezeni.
       Domnul primar menţionează că este vorba despre cimitirul din satul 
Poieniţa,punctul fiind analizat in şedinţa comisiei de specialitate.

    Domnul Vultur Cristian ,consilier – să se facă solicitări şi pentru Ivăneşti.
    Domnul primar – să vedem ce spune parohia – terenul va trebui dezmembrat.

     Punctul 2   privind aprobarea planului de lucrari şi actiuni de interes local  -ajutor 

social este prezentat de către dl.viceprimar.
     Domnul Tătar Iuliu,consilier – să facă bine beneficiarii de ajutor social să-şi 
îndeplinească obligaţiile.

    Domnul primar – sunt care nu lucrează şi primesc ajutor social ?
    Domnul Tătar Iuliu,consilier-în Ivăneşti am văzut 1 sau 2 persoane.
   Domnul viceprimar – sunt 2 persoane beneficiare de ajutor social.

    Punctul 3 al ordinii de zi privind aprobarea transformării unui post este prezentat 
de către d-ra Astăluş Ileana,consilier resurse umane.
    Domnul primar – d-na Takacs Olga a rămas la noi,mă bucur pentru acest lucru 

pentru că are cunoştinte în administraţie.A câştigat un concurs la Corunca însă a  decis 
să rămână la Livezeni.

    Punctul 4 al ordinii de zi privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice 
este prezentat de către d-ra Astăluş Ileana,consilier resurse umane.

  Domnul Tătar Iuliu,consilier-cine are funcţii de conducere ?

  D-ra Astăluş Ileana – d-na secretar.
    Punctul 5 privind aprobarea Planului anual de achiziţii publice este prezentat de 
către domnul primar.

  Domnul primar –propun să rămână aşa,dacă vor interveni modificări,vor fi 
aprobate ulterior.
  Domnul Ilea Gelu Victor,consilier – dacă era vorba şi de consultanţă juridică ?

  Domnul primar – avocatul care  ne repreyenta nu era corespunzător,i-am solicitat 

clarificarea situaţiei telefoanelor,nu a răspuns nici la acea solicitare.
    Ar trebui să avem consultare juridică,sunt procese diferite,avem nevoie de 

reprezentare juridică pentru fiecare caz,avocata nici nu s-a prezentat în instanţă.
  Domnul primar  explică obiectul contractului înscris la pct.32 şi 33 din plan.
  Domnul primar prezintă pct.6 privind Strategia anuală de contractare.

  Domnul primar – fără această strategie nu putem face achiziţii,probabil va trebui 
modificată la fiecare rectificare de buget.
   Săptămâna viitoare o să vă transmit propunerea mea de buget,probabil în luna 

martie va fi aprobat.
    M-am gândit să facem zilele comunei cu cei din localităţile cu care avem colaborare.
  Domnul Dobos Levente-Szilveszter,consilier – să ne lase să ascultăm muzică până 

dimineaţa.
  Domnul primar – nu putem încălca legea.
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  Programul de noapte la organizarea zilelor comunei nu este recomandat pentru că 

atunci pot apărea probleme.
  Punctul 7 al ordinii de zi privind aprobarea deplasării în Ucraina şi alocarea sumei 
este prezentat de către domnul primar.,care face cunoscut domnilor cănsilieri că va fi 

plecat în perioada 5-7 martie,apoi vor veni cele 4 comune la Livezeni,va fi stabilit şi 
programul.
       D-na secretar menţionează că  suma propusă  a fi alocată pentru asigurarea 

costurilor este de 800 lei.
     Punctul 8 al ordinii de zi  pentru  modificarea HCL nr.60/7.12.2016 privind 
aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017 este prezentat de către d-na 

secretar.
       Punctul 10 privind modificarea HCL nr 11/01.02.2016 privind aprobarea 

cuprinderii în domeniul public şi înscrierea în cartea funciară provizorie a suprafeţei 

de 280 mp teren situat în intravilanul satului Ivăneşti,este prezentat de către dl.Tătar 
Mihail,referent cu atribuţii de agent agricol.
    Domnul primar prezintă pct.11 al ordinii de zi privind contractarea serviciilor 

unui avocat pentru consultanţă,asistenţă juridică şi reprezentarea comunei Livezeni în 
instanţele de judecată.
      Domnul  primar – trebuie să angajăm un avocat pentru a ne reprezenta în proces 

cu curtea de conturi,care a stabilit prejudicii,sunt sume mari pe care trebuie să le 
restituim,au imputat sume pentru organizarea zilelor comunei motivând că nu au fost 
justificate.

     Am depus actele urmează să  achiziţionăm o firmă care să ne reprezinte şi nu va fi 
uşor.

     Sunt 2 puncte pe care nu le-am atacat,e vorba şi de firma  Media Marketing.
      O altă firmă a făcut un inventar nefinalizat şi a primit suma de 20 000 lei.
     Şi pentru alte procese va fi nevoie de reprezentare juridică.

      E vorba şi de un proces pierdut pentru amplasarea unui gard ,unde avocata nu ne-
a reprezentat.
      Hotărârea va fi valabilă  pentru toate cazurile în care se va impune reprezentare în 

instanţă.
        Punctul 9.Petiţii şi interpelări:
       Domnul primar – orice achiziţie trebuie făcută pe SEAP.

       Domnul Ceadeş Cristian,consilier – am văzut un reportaj,într-o comună din 

jud.Alba s-a cumpărat utilaj pe bani europeni,oamenii erau foarte mulţumiţi.
      Domnul primar – noi avem tractorul nostru,vom apela la un ajutor când va fi 

nevoie.
      In Corunca,Sîngeorz au utilaje şi când nu răzbesc cer ajutoare,aşa vom face  şi noi 
şi vom vedea cum funcţionează.

      Domnul Vultur Cristian,consilier – toată lumea e nemulţumită pentru deszăpezire.
       Domnul primar – în multe locuri trotuarele sunt curăţate.
      Domnul Ilea Gelu Victor ,consilier – unde sunt necurăţate s-a făcut o gheaţă că nu 

poţi să circuli.
     Domnul primar – vom avea poliţia locală care îşi va face treaba.
     Domnul Ceadeş Cristian,consilier – am depus o petiţie,aşteptăm un  răspuns.

     Mi s-a adus la cunoştinţă un caz social ,este vorba de Szasz Bianka.
     Domnul primar – dacă îndeplineşte condiţiile va fi sprijinită.
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     Domnul Ilea Gelu Victor,consilier – revin cu solicitarea unei porţiuni de trotuar,de 

la Fitocom spre str.Comorii,nu e o avere să facem 10-15 m  de trotuar.
     Domnul primar – dacă intră proiectarea se va face sensul giratoriu,va fi o bandă de 
întoarcere.

     Domnul Ilea Gelu Victor,consilier – e destul de neplăcut,nu mai trebuie să aşteptăm 
după proiect.
     Domnul primar – pentru trotuar proiectarea e contractată.

    S-au supus  spre aprobare,separat  hotărârile  iniţiate  de  primar ,de la nr. 15-
24/2017.      
      Au fost  aprobate  în unanimitate de voturi.

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

   PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                              SECRETAR,
                  Lászlo Arpád                                                                        Hangan Aurelia


