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                                                       PROCES  - VERBAL,

            Incheiat azi 12 octombrie 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 13 consilieri  în funcţie,din 13.

          Şedinţa este legal constituită.
         In calitate de invitaţi pentru susţinerea  rapoartelor de specialitate participă d-na 

Magyari Hajnalka,contabil.
          In calitate de invitat participă reprezentantul Secției 5 poliție Miercurea 

Nirajului,domnul Babă Valer.
          Se supun spre aprobare procesele verbale ale şedinţei ordinare  din data de  

20.09.2017 și a ședinței de îndată din data de22.09.2017 , 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 aprobarea protocolului de colaborare

     2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local
     3.Proiect de hotărâre privind stabilirea condițiilor  trecerii terenurilor proprietate 

privată cu destinația de drum în proprietatea publică a comunei Livezeni.  
     4.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale

       5.Diverse               
      In conformitate cu prevederile art.43 alin(1) din legea administraţiei publice locale, 

domnul primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu următoarele  puncte :
     6.Modificarea organigramei si a statului de funcții

      7.Echivalarea drepturilor salariale-compartimentul  urbanism
     Domnul Vultur Cristian,consilier solicită introducerea pe ordinea de zi a următorului 

punct:
       8.Aprobarea organizării evenimentului 1 Decembrie Ziua Națională a României.
  

     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 domnului primar pentru 
prezentarea pct.1 al ordinii de zi privind  aprobarea protocolului de colaborare.
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           Domnul primar – am considerat important să invităm pe șeful  Secției 5 de poliție 
rurală Miercurea Nirajului din care și comuna Livezeni face parte.

          Cu reprezentanții postului de poliție Livezeni am discutat,am dori să spuneți 
problemele care sunt,am dori poliția să fie mai prezentă și să se implice mai mult în 

problemele cetățenilor.
            Dl.Babă Valer - mulțumesc pentru invitație și am ținut să particip la această ședință și 

va multumesc că ați dat importanță protocolului de colaborare,ați acceptat dezbaterea.
           E vorba de întreținerea autospecialei de la postul de poliție,s-a discutat și cu curtea de 

conturi care este de acord cu alocarea sumelor cu această destinație.
     Prezenta noastră contează în relația și dialogul  cu cetățeanul

        Vreau să discut,să vă ascult,să-mi prezentați nemulțumirile cetățenilor,aportul 
colegilor de la poliție.

         Probleme avem și noi în special pe resurse umane și le enumăr:
        La secția 5 aparțin 10 comune cu 49 sate apartinătoare.

       Avem un minus de 40% în ceea ce privește resurse umane.
       La Livezeni sunt 4 posturi,ocupate 3.

       Dl.Fărcaș a fost mutat la Eremitu pentru unele probleme apărute acolo.
       Avem posturi de poliție unde este un singur lucrător.
      Asigurăm intervenția pe această comună ,24 din 24 de ore.

       Am reușit să obținem o patrulă de jandarmi de luni pănă joi care ne ajută.
       Am făcut solicitări și s-a considerat că e necesar.

       Sunt activități pe care trebuie să le desfășurăm și cu aportul cetățeanului.
        Dl.primar – orice om care intră la poliție să fie tratat prietenește,orice caz să fie 

rezolvat.
         De la poliție au venit foarte mulți oameni la mine,aș dori ca poliția să înregistreze tot 

și să fie prezentă în comună.
        Pot considera că poliția lipsește cu desăvârșire din rândul cetățenilor.

        Dl.Babă Valer – este cel mai important lucru imaginea,au fost multe probleme de 
imagine,de comunicare.

       Dl.Vultur Cristian,consilier – se confundă atribuțiile poliției naționale cu  ale poliției 
locale.

       Nu știu care sunt cifrele infracționalității.
       Lipsa colegilor dvs. dintre oameni, probleme cu care se lovește și colega din 

Poienița,se taie păduri din Ivănești,s-au făcut și sesizări,trebuie să fie mai prezenți între 
oameni.

       Dl.Moldovan Antal Janos,consilier – romii circulă dinspre Tg.Mureș spre Livezeni,ar 
trebui poliția să fie prezentă să ia măsuri pentru circulația legală,avem piste de 

bicicliști,trotuare,se poate circula legal.
        Unde nu există trotuare,alei e altceva.

        Dl.Ceadeș Cristian,consiler – poporul e supărat.
        D-na Toldi Gyongyike,consilier – eu sunt cea mai afectată pentru că locuiesc pe lângă 

comunitatea pe care o reprezintă ,respectiv în satul Poienița.
       Aș dori să atrageți atenția celor de acolo să nu circule pe drum,pe mijlocul drumului,se 

spală covoarele pe drum.
      Dl.primar – să avem un nr. deschis la care să sunăm și să fim ascultați.
       Să fie mai atenți la solicitările oamenilor.

      D-na Toldi Gyongyike,consilier – eu am fost întrebată ce am cu romii.
    Nu am nimic,doar să circule legal.

      Dl.Ceadeș Cristian,consilier – nu de puține ori  cei reclamați, află cine i-a reclamat.
      Dl.Babă Valer – o să informez și poliția municipală  asupra problemelor ridicate aici nu 

pot să vă asigur de astăzi că totul va fi roz,încerc să se vadă o îmbunătățire a situației 
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respectiv,cu privire la dialogul cu cetățeanul,la scurgerea unor informații care nu trebuie 
aflate.

        Dl.Tătar Iuliu,consilier - mă bucur că după 10 ani e prins cineva care taie lemne.
        La Ivănești e cel mai mare lucru.

        Aș dori ca dl.Rusu sau subalternii să poarte mașinile  mai mult în sate.
        In Ivănești circulă mașini de tot felul,cu tot felul de indivizi,mașini neânmatriculate.

       Am o rugăminte – de câte ori circul văd indicatorul cedează trecerea,acel indicator ar 
trebui schimbat.

         Aici este un indicator de drum cu prioritate,la poliție este indicator cu cedează 
trecerea.

         Dl.primar – o să verificăm.
         Dl.primar- am oferit accesul d-lui Rusu la camere.

         Putem lua un TV  să-l montăm.
         Avem 16 camere și mai montăm alte 10.

         Aș oferi un televizor la poliție pentru identificări.
         Dacă au camere, se pot autosesiza.

        Care ar fi suma necesară,de cât ar avea nevoie să funcționeze la parametrii maximi ?
         Dl.Babă – mașina are 10 ani.
        Dl Ilea Gelu Victor,consilier – de ce aveți nevoie ?

       Dl.primar – o să vedem de cât va fi nevoie pentru anul viitor,eu propun 5000 lei 
acum.

         Dl.Ilea Gelu Victor,consilier – probabil anul viitor nu va avea nevoie de investiție mai 
mare.

         Dl.Babă – e foarte bine așa.
      Dl.Ilea Gelu Victor,consilier – va fi nevoie de un terminal.

          Dl.primar – vom face în așa fel încât poliția să aibă toate camerele de supraveghere.aș
dori televizor 1 sau 2,strict pe camere.

         Partea de reparații ar trebui să o discutăm separat,trebuie să discutăm cu o firmă de 
specialitate să vedem exact costurile.

         Dl.Babă- mulțumește pentru sprijinul acordat 
         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-nei Magyari Hajnalka,contabil pentru 
prezentarea pct.2 privind rectificarea bugetului local

      Dl.primar- dacă sunteți de acord am decora comuna pentru Crăciun?
        Dl.Ilea Gelu Victor,consilier – pe str.Subpădure se poate pune un corp ?

      Dl.primar – se va nota.
        Dl.Ilea Gelu Victor,consilier – acolo în str.Comorii cu colț de Subpădure mai sunt și 

alte probleme,a fost atacat un copil de câini.
         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 3 privind stabilirea condițiilor  trecerii terenurilor proprietate privată cu 
destinația de drum în proprietatea publică a comunei Livezeni este prezentat de dl.primar.

        Dl.primar – sunt cereri pentru preluare străzi ,am dori să stabilim o lățime minimă de 
8-9 m,să nu se aprobe lățimi mai mici ,să le discutăm.

         Dl.Moldovan Antal Janos,consilier – trebuie să ne gândim pe ce străzi putem stabili 
lățimi.
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           Dl.Ilea Gelu Victor,consilier – lățimea nu știu dacă ne avantajează,e vorba de 

infrastructură.Nu trebuie să ne limităm doar la lățimea drumului.
         Dl.primar- orice drum înfundat trebuie să aibă minim 5 m,să aibă acel T unde te poți 

întoarce.
        Dl.Moldovan -Antal Janos,consilier – va trebui hotărât pentru fiecare stradă în funcție 

de particularități.
       Dl.primar – să vă gândiți,să veniți cu propuneri.

       Dl.primar – mă refer la străzile care se vor face,să ne mai  gândim 1-2 luni să se mai 
amâne proiectul,vor fi foarte multe zone unde se va construi.

        Domnii consilieri sunt de acord cu propunerea d-lui primar ,se amână acest punct
pentru a fi reanalizat.

       Punctul  4  privind stabilirea unor taxe speciale ,se amână  cu acordul în unanimitate 
al consilierilor și va a fi analizat la o  ședință următoare și probabil se va aproba cu 

aplicabilitate pentru anul fiscal  2018.
          Punctul  6 privind  modificarea organigramei si a statului de funcții este prezentat de 

către dl.primar.
         Dl.primar – trebuie să angajăm un  ajutor contabil care să preia sarcinile pe proiecte și
cele primare.

          Fiecare proiect european are o contabilitate aparte.
          Dl.Ceadeș Cristian – cu studii medii ?

         Dl.primar – cu studii superioare de specialitate și experiență.
         Dl.Ceadeș Cristian,consilier – Salariul ?

         Dl.primar – de la 2000 de lei până la 3500,depinde.
         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 7 privind echivalarea drepturilor salariale la compartimentul  urbanism este 

prezentat de dl.primar.
           Dl.primar -  a crescut volumul de lucru.

           D-na Hangan Aurelia ,secretar- invocă actele normative în baza cărora  se pot 
echivala funcțiile și implicit a drepturilor salariale.

           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  8 privind probarea organizării evenimentului 1 Decembrie Ziua Națională 
a României este prezentat de către dl.consilier Vultur Ioan Cristian.

           Dl.primar – e nevoie de implicare,spuneți de ce aveți nevoie ?
           Dl.Ceadeș Cristian,consilier – unul din puncte ar fi popularizarea.

           Dl.primar –să vedem ce dorim să facem.
           Dl.Ilea Gelu Victor,consilier – am propus o sumă ,apoi soluția tehnică.

            Dl.primar – să fie un scenariu,ce doriți și cât costă,totul e chestie de sonorizare.pot fi 
făcute sponsorizări .
          Dl.Ceadeș Cristian,consilier-va fi nevoie acum de niște bani.

            Dl.Ilea Gelu Victor,consilier – am propus o sumă,oricum ce rămâne neachitat rămâne 
la buget.

           Dl.primar – propuneți soluții pentru organizare, trebuie să știu unde bugetăm,să 
vedem cât costă,nu se poate deconta orice.
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          Dl.Ceadeș Cristian,consilier – partea de organizare dacă cuprinde și o invitație o 
putem cuprinde în buget ?

          Dl.primar – pentru 3000 de lei trebuie caiet de sarcini,licitație și se depășește 
termenul.

           O achiziție simplă de pietruire  durează 1-2 luni.
           Dl.Ilea Gelu Victor,consilier -  care ar fi soluția ca o parte din cheltuieli să fie 

suportată de primărie ?
          Dl.primar – anul acesta n-o să ajungem să alocăm bani.

            Fiecare aduce ceva și se poate organiza evenimentul.
           Pentru anul viitor putem rezolva.

          Dl.Ilea Gelu Victor,consilier – se poate rezolva partea de afișe,publicitate ?
           Dl.primar – explică modalitatile prin care se poate rezolva.

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

hotărâre.
           Este aprobată în unanimitate  organizarea evenimentului cu susținere logistică fără 

bugetare.
         Petiții și interpelări:
          Dl.primar face cunoscut consilierilor că ar fi nevoie de 4 birouri pentru a duce la 

sfârșit proiectele.
        Dl.primar informează consilierii asupra unor oferte făcute de o firmă pentru  

iluminat public,explică procedurile,nr.corpurilor de iluminat necesare,alte materiale 
precum și costurile pe care le implică.

        Dl.Ceadeș Cristian,consilier – stâlpii din Orizont s-au ruginit,trebuie făcut ceva.
           Dl.primar prezintă oferta pentru extinderea rețelei de gaz la Baza Sportivă din satul 
Ivănești,fiind două oferte de preț,cei 8 consilieri care au rămas în sală fiind de acord cu oferta 
prezentată de Deligaz de 44 000 lei,își exprimă în unanimitate acordul , pentru a fi propusă suma 
spre bugetare în bugetul din anul 2018.
      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


