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                                                                     PROCES  - VERBAL,

         Incheiat azi 3 martie 2016, 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 toţi cei 11 consilieri în funcţie.
       Şedinţa este legal constituită.
       In calitate de invitaţi participă:d-na Magyari Julianna-Hajnalka,contabil,d-ra Laszlo Dalma 
Emoke,asistent social,d-ra Denes Eniko,responsabil urbanism şi  şi dl. Szarka Janos,topograf
      La şedinţă participă şi locuitori ai comunei.
       Se supun spre aprobare procesele verbale ale şedinţelor 
anterioare(ordinară,extraordinară),care au fost puse la dispoziţia consilierilor în timp util, 
înaintea începerii şedinţei.
      Conţinutul acestora 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 rectificarea bugetului local
  2.Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport cadrelor didactice
  3.Proiect de hotărâre privind aprobarea  reţelei şcolare pentru anul şcolar 2016-2017
  4.Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţilor de identificare a beneficiarilor de 
     tichete sociale
  5.Proiect de hotărâre  privind încheierea  convenţiei de cooperare între  comuna   
   Livezeni şi IPJ Mureş

  6.Proiect de hotărâre privind înfiinţarea poliţiei locale a comunei Livezeni
  7.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 :

  8.Proiect de hotărîre privind dezlipirea în 2 loturi noi a supraf.de 9010 mp teren.
  9.Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie în CF  a supraf de 1.424 mp teren.
    Ordinea de zi  în forma finală   este aprobată în  unanimitate.
    D-na Gherman Corina,preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-nei Magyari Hajnalka-contabil 
pentru prezentarea pct.1 al ordinii de zi privind rectificarea bugetului local.
   Dl.Banyai Istvan,viceprimar- am pregătit un raport pentru pietruiri,în 2016 am pus în operă 
1450 mc piatră.Cantitatea de piatră este pusă în operă pentru continuarea pietruirii.Se poate 
justifica fiecare mc de piatră care a fost pusă,dacă doriţi se poate merge şi pe teren.
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  Depinde de decizia dv. cum programaţi aşa priotizez pietruirea.
  Dl.Gyorgy Karoly,consilier- puteaţi să spuneţi cănd era contabila
  Dl.viceprimar – suntem în şedinţă
  Dl.viceprimar menţionează denumirile străzilor care au fost pietruite.
  Dl.Laszlo Arpad,consilier – cât la % este terminată pietruirea?
  Dl.viceprimar,menţionează străzile  unde mai sunt necesare lucrări de pietruire .
  Dl.primar,fiind vorba de trimestrialităţi vedem exact unde şi cât trebuie,suplimentăm suma.
  Dl.Acs Sandor,consilier-aş fi de acord să punem nişte bani pentru pietruire.
  Dl.viceprimar 90% din sumă este alocată pentru pietruitre.D-na  contabilă ce posibilitate avem 
pentru suplimentare?
  D-na contabilă – cu încasările stăm prost.
  Dl.Acs Sandor,consilier – o să revenim la următoarea şedinţă.
  D-na Toldi Gyongyike,consilier- momentan nu putem face rectificarea.
  Dl.Vultur Cristian,consilier-urgenţele sunt făcute.
  Pct.2 privind decontarea cheltuielilor de transport cadrelor didactice este prezentat de către d-
na Hangan Aurelia,care face cunoscută suma solicitată pentru decontare,pentru luna ianuarie.
    Pct.3 privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2016-2017 este prezentat de către 
d-na Hangan Aurelia.
    Dl.Vultur Cristian,consilier – am dori să vină la şedinţă reprezentanţii şcolii,nu dorim să-i 
luăm la raspundere,doar să-i sprijinim,dorim să avem un dialog.
    Dl.viceprimar – la şedinţa următoare să fie convocată conducerea şcolii.
   Pct.4 privind aprobarea modalităţilor  de identificare a beneficiarilor de tichete şcolare este 
prezentat de către Laszlo Dalma ,asistent social.
   D-na Toldi Gyongyike,consilier – lunar se solicită o situaţie de la educatoare?
   D-ra Laszlo Dalma – da,lunar o să comunice şi absenţele.
   Dl.Acs Sandor,consilier – am citit ceva referitor la plafon.
   D-ra  Laszlo Dalma ,asistent social-da,este un venit ce nu trebuie depăşit.
   Dl.Laszlo Arpad,consilier- ceea ce se întâmplă în şcoli e dezastru.Nu putem da alimente?
   D-ra Laszlo Dalma,as.social – nu.
   D-na Toldi Gyongyike – consilier –avem o fam.din satul Poieniţa care are o fetiţă 
bolnavă,ştiu că legea nu permite acordarea unui ajutor.
   D-ra Laszlo Dalma – e vorba de fam.Farkas
   D-na Hangan Aurelia – secretar,nu există posibilitatera acordării unui ajutor de urgenţă pentru 
că nu sunt beneficiari ai ajutorului social.
    D-ra Laszlo Dalma – as.social,în privinţa actelor i-am putea ajuta.
    Dl.viceprimar – îi putem ajuta,până luni imi poţi da un răspuns si baza legală?
    D-ra Laszlo Dalma- da.
    Punctul 5 privind încheierea convenţiei de cooperare este prezentat de către d-na Hangan 
Aurelia.
    Dl.Rusu Cristian ,şef post – ţin să mulţumesc pentru sprijinul acordat şi până acum.
    Executăm servicii de patrulare,ne ajută la activităţile de prevenire,combaterea infracţiunilor 
de pe raza comunei.
   D-na Toldi Gyobgyike,consilier- ce-aţi  reuţit să faceţi în privinţa staţionării,partea carosabilă 
e folosită ca staţionare,imediat nu mai avem acces?
   Dl.Vultur Cristian,consilier – avem nevoie să ne ajutaţi,să încercăm să identificăm acele 
locuri unde nu se poate staţiona.
   Dl.Banyai Istvan,viceprimar – aş propune să amenajăm un parc,un loc de joacă pentru acea 
comunitate,un iluminat public,să nu se stea pe drum,făcut un spaţiu deschis,public
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  D-na Toldi Gyongyike,consilier – vă rog şi în cursul zilei să patrulaţi prin zonă pentru 
instituirea ordinii.
  Dl.Vultur Cristian ,consilier – ce facem cu cei care aruncă gunoi pe drum?
  Dl.viceprimar – foarte important ar fi  să luaţi camerele să vă uitaţi.
  Dl.Ceadeş Cristian,consilier – vreau să vă exprim nemulţumirea locuitorilor din cartierul 
Orizont.
  Dl.Rusu Cristian , şef post poliţie – autorii au fost identificaţi,a intervenit şi serviciul de crimă 
organizată,s-au efectuat şi operaţiuni bancare.
  Dl.Ceadeş Cristian,consilier- peste tot oamenii dormeau în casă,trebuie informaţi.
  Dl.Rusu Cristian ,şef de spost-persoana vătămată trebuie să solicite informaţii.
  Dl.Ceadeş Cristian,consilier – nu e nici o cameră de luat vederi,măcar la portar.
  Dl.viceprimar – anul acesta nu m-am ocupat de această problemă,o să montăm şi celelalte 
camere.
  Referitor la punctul 6 privind înfiinţarea poliţiei locale,d-na Hangan Aurelia precizează că este 
necesar avizul ANFP ,după care pot fi urmate procedurile legale pentru infiinţarea serviciului.
Dl.Acs Sandor,consilier – trebuie văzut câte posturi se aprobă.
Dl.viceprimar – m-am uitat la procedură şi o să v-o transmit.
   Punctul 8 al ordinii de zi este prezentat de către d-ra Denes Eniko,specialist urbanism – e 
vorba de terenul de sub bloc.
   Dl.Szarka Janos,topograf- am făcut demersurile necesare,din măsurători a rezultat suprafaţa 
totală de 1424 mp.Se propune înscrierea în  CF  provizorie  a întregii suprafeţe şi apoi se 
dezmembrează.
  Dl.Acs Sandor,consilier – de ce nu se gface o asociaţie?
  Dl.primar – primăria trebuie să iniţieze aceste demersuri.
  D-na Toldi Gyongyike – s-a identificat terenul din Poieniţa – cimitirul?
  Dl.Szarka Janos , topograf – m-am interesat la OCPI ,nu există harta,a dispărut.
  D-na Toldi Gyongyike ,consilier – de ce a rămas  afară din PNDR strada către cimitir,cum 
acea stardă poate fi asfaltată,cine-mi poate da un răspuns ?
  Dl.primar – cine a fost afară cu proiectanţii?
  D-na Toldi Gyongyike – era o stradă principală,putea să crească punctajul.
  Dl.viceprimar – cine a dat comanda la firmă?
  Dl.primar – toate proiectele v-au fost puse pe masă,toate proiectele le-aţi văzut.
  D-na Toldi Gyongyike – consilier – cine a jucat acel rol că a luat acea decizie ca acea stradă să 
nu fie asfaltată,e o stradă importantă?
   Dl.viceprimar – intersecţia e asfaltată.
   Dl.Nagy Zoltan ,consiler- şi dacă vor fi ploi totul aduce jos.Investim bani în altceva decât în 
ceea ce trebuie.
  Dl.viceprimar- trebuie să vină consilierii să facă propuneri.
  Dl.Nagy Zoltan,consilier – consilierii sunt de vină,nu?
  Dl.viceprimar – ieri am adus 6 tuburi putem să le montăm unde trebuie.
  Dl.primar- la şedinţa următoare invit păroiectantul să spună cine a arătat străzile.
Dl.Ceadeş Cristian,consilier- în noiembrie anul trecut  s-a făcut un proiect în cartierul  Orizont 
nu s-a asfaltat nici până azi.
  Dl.primar – dv. aţi hotărât altceva la o şedinţă anterioară,oricum se poate rezolva.
  Petiţii şi interpelări:
Locuitor sat Poieniţa – din Poieniţa la ora 7 copiii nu au cu ce să meargă în oraş la şcoală.

  Dl.viceprimar – am discutat cu firma, a zis că a rămas în pană cu maşina,săptămânna viitoare 
marţi,miercuri va fi maşină.
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   D-na Toldi Gyongyike,consilier – depindem de el ,nu mai este cineva care să efectueze 
transportul.
     Locuitor sat Poieniţa – la 7,30 e bine pentru ca să ajungă copii la şcoală în Tg.Mureş
     Legat de capelă,toate cimitiorele au CF 
  Dl.primar am cerut o întrevedere directorului de la cadastru,mergem special pentru aceste 
probleme.
  D-na Toldi Gyongyike ,consilier-ar trebui să avem o întrevedere şi cu preoţii.
  Locuitor sat Poieniţa – cum se pot pune coşuri de gunoi în Poieniţa ?
  D-na Toldi Gyongyike,consilier- au fost puse,dar au fost furate,trebuie şi la cămin pusă o 
cameră.
  Locuitor sat Livezeni- avem o problemă comună,nu avem curent,apă,nu avem nimic.
Strada e în domeniul public,nu s-a pus piatră,cerem iluminat.
  Dl.Acs Sandor,consilier- aţi solicitat?
  Locuitor sat Livezeni – nu trebuie să cerem,primăria trebuie să ştie.
  D-na Toldi Gyongyike,consilier- este diferenta între dv.şi oamenii care stau în sat de 50-60 de 
ani în condiţii inumane.
   Acum s-a mai pus piatră,se poate circula.Aveţi nevoie ,trebuie să se facă,dar necunoscânnd 
aceste situaţii,depuneţi hârtie.
   Dl.viceprimar- cererea pentru curent,vă pot da răspunsul pe partea de curent suntem în faza de 
descifrare,pe partea de apă putem furniza apă peste tot.
   Referitor la piatră,încercăm să rezolvăm,n-am atâta piatră să pot acţiona.
  Locuitor sat Poienişa – puneţi un anunţ în staţia de autobuz privind programul mijlocului de 
transport,orele plecării.
  Dl.primar – la capitolul apă şi din punctul care a rămas cu extinderea facem 2.
  In Sânişor avem o extindere până la cartierul nou.
  In Poieniţa avem 2 extinderi.
  La capitolul curent întâmpinăm probleme mari.
  Dl.Vultur Cristian,consilier – electrica face măsurători pe raza comunei pentru modernizare de 
reţele.
  Dl.primar – au venit cu propuneri în Ivăneşti ,care nu sunt benefice.
  Eu ştiu ce se poate şi ce nu,dar clarificăm această situaţie.
  S-au supus, separat, spre aprobare hotărârile iniţiate de către primar  nr. 14 - 20 / 2016.
   In unanimitate de voturi au fost aprobate.
  Intrucât  ordinea de zi a fost epuizată, d-na Gherman Corina – preşedinte de şedinţă , declară 
închise lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                         SECRETAR,
      Gherman  Corina                                                                                            Hangan Aurelia

                                              


