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                                                       PROCES  - VERBAL,

												Incheiat	 azi	 6	 august 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.
											Potrivit	 prevederilor 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	10 consilieri		în	funcţie,din
nr.total	de 13.
										Şedinţa	este	legal	constituită.
				 					In	calitate	de	invitaţi	pentru	susţinerea		rapoartelor	de	specialitate	participă d-na	
Magyari	Julianna	Hajnalka,contabil.
									Participă	 la	 ședință	 locuitori	 ai	 satului	 Livezeni	 și reprezentanți	 ai	 Colegiului
farmaciștilor	din	munic.Tg.Mureș.
									Se	 supun spre	 aprobare	 procesele verbale al ședințelor ordinare	 	 din	 data de		
14.06.2018 și	 din	 data	 de	 26.07.2018 și	 ale	 ședințelor	 de	 îndată	 	 din:20.06.2018	 și	
04.07.2018
				 			 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	rectificarea	bugetului	local	pe	anul	2018
			 2.Proiect	 de	 hotărâre	 pentru	 modificarea	 HCL	 nr.59/07.12.2016	 privind	

constatarea	și				sancționarea	faptelor	care	constituie	contravenții	pe	teritoriul	comunei	
Livezeni.																																																								
			 3.Diverse
			 In	conformitate	cu	prevederile	art.43	alin(1)	din	legea	administraţiei	publice	locale,	
domnul	primar	solicită	suplimentarea	ordinii	de	zi	cu	următoarele		puncte	:
				 4.Alegere	președinte	de	ședință	pentru	un	mandat	de	3	luni
		 		5.Proiect	 de	 hotărâre	 privind	 ocuparea	 definitivă	 a	 unei	 suprafețe	 de	 teren	 din		
domeniul	 public	 al	 comunei	 Livezeni	 în	 vederea	 realizării	 obiectivului	 de	 investiție	
Sistem	de	canalizare	ape	uzate	în	localitatea	Livezeni,comuna	Livezeni,județul	Mureș.																																																
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					Ordinea	de	zi	în	formă	finală	este	supusă	spre	aprobare.
			 Este	aprobată	în	unanimitate	de	voturi.
			Cu	 acordul	 domnilor	 consilieri	 se	 analizează	 pct.4	 al	 ordinii	 de	 zi	 și	 este	 ales	 în	

unanimitate	 de	 voturi	 președinte	 de	 ședință	 pentru	 un	 mandat	 de	 3	 luni,domnul
consilier	Orbán	Sándor.
					Dl. președinte	 de	 ședință	 preia	 lucrările	 ședinței	 și dă	 cuvântul	 d-nei	 Magyari	
Julianna	Hajnalka,contabil	pentru	prezentarea	punctului	1	al	ordinii	de	zi.
				Domnul	primar	– a	fost	dezbătut	proiectul	de	buget	și	în	ședința	comisiilor.
				Dl.președinte	de	ședință-dacă	aveți	întrebări ?
				Nefiind întrebări	se	supune	la	vot	proiectul	de	hotărâre.
				Este	aprobat	în	unanimitate de	voturi.
				Punctul	2	al	ordinii	de	zi este	prezentat	de	către	dl.primar.
				Dl.primar	 – am	 prezentat	 proiectul	 de	 hotărâre	 cu	 cele	 două	 puncte	 cu	
completări,sancțiunile sunt	limitate	prin	lege,dacă	aveți	alte	propuneri ?
				Dl.Vultur	 Ioan-Cristian,consilier	 – nu	 a	 fost	 aplicată	 nici	 o	 sancțiune,sunt	 care	 lasă	
libere	pe	drum	animalele-câinii,vaci,etc.
				Dl.primar	– au	fost	înaintate	somații.
				Dl.Tătar	Iuliu,consilier	– pentru	mine		câinii	sunt	o	problemă,ei	mă	deranjează.
				D-na	 Toldi	 Gyongyike,consilier	 – nici	 în	 Poienița	 nu	 mai	 poți	 umbla	 pe	 stradă	 din	
cauza	câinilor.
				Dl.primar- am	avut	ofertă	pentru	prinderea câinilor	vagabonzi,dar	costă	foarte	mult.
				Dl.Vultur	 Ioan-Cristian,consilier	 – să	 trimiteți	 100	 de	 somații	 celor	 care	 lasă	 câinii	
liberi.
				Dl.Ilea	Gelu	Victor,consilier	– referitor	la	problema	gunoaielor	să	se	facă	anunțuri.
				Dl.primar	–undeva	 la	 intrare	 în	cartierul	Orizont	 să	stabilim	câteva	puncte	 	pentru	
problema	aruncării	gunoaielor.
				Dl.primar	-se	vor	mai	amplasa	containere.
				Dl.președinte	de	ședință-dacă	aveți	întrebări ?
				Nefiind	alte	întrebări	se	supune	la	vot	proiectul	de	hotărâre.
				Este	aprobat	în	unanimitate	de	voturi.
			 Punctul	5	al	ordinii	de	zi	este	prezentat	de	către	domnul	primar.
				Dl.primar-prin	 certificatul	 de	 urbanism	 emis	 de	 Consiliul	 județean	 	 se	 solicită	
transmiterea	 HCL	 pentru	 ocuparea	 terenului din	 domeniul	 public pe	 care	 va	 fi	
amplasată	 conducta	 de	 canalizare	 în	 localitatea	 Livezeni,fiind	 necesară adoptarea	
acesteia	 în	vederea	eliberării	autorizației	de	construire.
				Dl.președinte	de	ședință-dacă	aveți	întrebări ?
				Nefiind		întrebări	se	supune	la	vot	proiectul	de	hotărâre.
				Este	aprobat	în	unanimitate	de	voturi.
				Diverse.
			 Reprezentantă	colegiul	farmaciștilor	– colega	nu	este	etică	și	nu	este	profesionistă.
				Farmacia	Kamilla	în	2006	a	venit	la	mine	să	deschidă	farmacie.
				Spațiul	 nu	 avea	 suprafața	 corespunzătoare	 pentru	 funcționare,suprafața	 minimă	
fiind	50	mp.
				Am	avut	o	înțelegere	cu	d-na	 farmacistă,s-a	autorizat	spațiul,am	obținut	autorizație	
în	speranța	că	voi	obține	spațiul	pentru	doi	tineri	absolvenți.
			Ulterior	s-au	acreditat	spațiile,s-au	modificat	regulile.
			Anual	 farmacista	 s-a	 angajat	 că	 rezolvă	 problema	 spațiului,n-a	 făcut	 nimic	 în	 acest	
sens.
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											Dânsa	 a	 intrat	 într-o	 problemă	 de	 etică	 profesională,n-a	 adus	 la	 cunoștință	
autorității în	scris	că	are	problemă	cu	spațiul.
							 			Ocupă	două	funcții,de	administrator	și	de	farmacist	șef.
									 N-a	găsit	soluții	să	se	mute și	a	intrat	într-un	conflict	care	nu	aparține	comunității	
locale.
											Autoritatea	locală	nu	este	obligată	să	pună	la	dispoziție	spațiu	pentru	farmacie.
					 		 Un	 investitor	 a	 deschis	 altă	 farmacie	 în	 localitate.	 Atitudinea	 este	 total	
neprofesionistă	și	nelegală.Următoarea	activitate	va	fi	reautorizată	de	minister.
			 							Am	luat	act	de	aceste	lucruri.
		 					 		Aș	 dori	 un	 singur	 lucru:în momentul	 în	 care	 se	 reabilitează	 clădirea	 ,când	 se	
anunță	farmacista	să	fie	anunțat	și	colegiul	farmaciștilor.
		In	calitate	de	fost	președinte	spun	că	d-na	farmacistă	va	răspunde.
										Dl.primar	 – azi	 sau	 mâine	 va	 primi	 înștiințarea,vom	 da	 un	 termen pentru	
eliberarea	spațiului.
				 		 		Dacă	va	fi	schimbată	destinația	va	stabili	consiliul	local.
		 O	să	mărim	spațiul	respectiv.
		 D-na	 Radu	 Nicoleta-președinte	 colegiul	 farmaciștilor- avem	 probleme	 de	
deontologie,ne	 sesizăm	 pe	 aceste	 probleme.Din	 punct	 de	 vedere	 profesional	 d-na	
farmacistă	nu	a	anunțat	primăria	că	are	probleme	cu	spațiul.Am	înțeles	că	s-au	adunat	
semnături,lucru	care	nu	este	în	competența	noastră.
		 Acțiunea	de	punere	pe	facebook,implicarea	autorității	locale,nu	va	rămâne	așa.
								Cerem	scuze	autorității	locale.
					 		 Dl.Ilea	Gelu	Victor,consilier	– rugați-l	pe	dl.primar	să	vă	pună	la	dispoziție	lista	cu	
semnături.E	păcat	să	cădeți	și	dv.în	jocul	acesta	aiurea,eu	nu	am	văzut		nicăiri	numele	
d-nei	farmacistă.Am	făcut	o	sugestie,nu	altceva.
			 Dl.Vultur	Ioan	Cristian,consilier-sunt	12	ani	în	care	vă	puteați	sesiza despre	acest	
aspect.
			 D-na	Toldi	Gyongyike,consilier	– dacă	se	rezolva	din	timp	nu	se	ajungea	aici.
			 Dl.Moldovan	 Antal	 Janos,consilier- nu	 am	 fi	 ajuns	 aici	 dacă	 nu	 așa	 s-ar	 fi	 pus	
problema,e	părerea	mea.
					 Dl.primar	– niciodată	nu	a	cerut	să	mărim	spațiul.
			 			 Dl.Tătar	Iuliu	,consilier	– greșeli	au	fost	și	din	partea	dv.,mizeria	de	pe	facebook	nu	
trebuia	să	apară,probabil că	dacă	nu	ar	fi	apărut	s-ar	fi	mers	în	continuare	așa.
				 		 Măcar	farmacia	care	s-a	deschis	să	aibă	acceptul	dv.
					 		Când	se	va	termina	acest	spațiu, probabil	din	omenie	să	-l	dăm	tot	ei.
								D-na	Toldi	Gyongyike,consilier	– sunt	consilier	de	10	ani	nu	am	avut	nici	o	cerere	
pentru	mărirea	spațiului,nici	ultima	dată	când	s-a	prelungit	contractul	nu	s-a	spus	că	
trebuie	să	plece.Noi	am	făcut	tot	ce	trebuia,am	procedat	legal.
			 Dl.primar	 – am	 stat	 cu	 d-na	 farmacistă	 să	 ne	 înțelegem	 ce	 trebuie să	 facă,s-au	

îndreptat	apoi	împotriva	mea.S-a	deschis	o	nouă	farmacie	fără	nici	o	implicare.
						 Eu	zic	să	rămână	spațiul,în	2-3	luni	să	terminăm	lucrarea și	rămâne	la	 latitudinea	
consilierilor	să	decidă	la	ședința	viitoare	 destinația	spațiului.
			 				Dl.Ilea	Gelu	Victor,consilier	– de	ce	credeți	că	avem	noi	ceva	cu dv.?
		 					Din	punctul	dv.de	vedere	a	fost	un	fum	sau	altceva?
						 Dl.Tătar	 Iuliu,consilier	 – din	 ceea	 ce	 au	 spus	 doamnele	 de	 la	 colegiul	
farmaciștilor,sigur	 și-au	 însușit	 greșeala de	 12	 ani	 pentru	 că	 spațiul	 nu	 era	
corespunzător.
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										 Se	va	mări	spațiul	 după	renovare	pentru	desfășurarea	unor	 activități.In	această	
perioadă	d-na	putea	să-și	găsească	alt	spațiu
							 D-na	 Bentayeb	 Ilona,locuitor	 sat	 Livezeni-noi	 am	 vrut	 ceva	 legal	 de	 la	 consiliul	
local.
									 Dl.Tătar	Iuliu,consilier-consiliul	local	a	făcut	foarte	mult	pentru	această	doamnă,i-
a	dat	spațiul	cu	toate	că	nu	corespundea	ca	mărime.
								 Dl.Moldován	 Antal	 János	 ,consilier-trebuia	 să	 existe	 50	 mp ceea	 ce	 nu	 este	 în	
conformitate	,nu	ar	primi	altă	autorizație	nici	din	parte	ministerului.
								 Doamna	se	poate	prezenta	la	licitație	după	mărirea	spațiului.
					 			Nu	e	de	vină	nici	primarul	nici	consilierii.
						 Dl.Vultur	 Ioan	 Cristian,consilier – în	 capătul	 dinspre	 Livezeni	 spre	 Ivănești se	
oprește	maxi	taxi.	Se	poate	un	stâlp	cu	inscriptionare	maxi	taxi?
						 		Dl.primar	– să	facem	o	stație	și	acolo	,în	oraș	sunt	stațiile	 la	2-3	km.
							 Dl.Vultur	Ioan	Cristian,consilier	– să	fie	o	stație	facultativă.
					 		 Dl.primar	 – ar	 trebui	 un	 trotuar	 până	 la	 stația	 de	 sus.Nu	 știu	 dacă	 se	
justifică.Trebuie	să	studiem	lucrul	acesta.

		 		Dl.Moldován	Antal	János,consilier	– pe	drumul	de	la	Hidraulici	nu	se	poate	trece.E	
șanț	mare	chiar	la	intersecție.
				 			Dl.primar	-avem	încheiat	contract	cu	Romaris,se	va	nivela	drumul.
		 		 Nemaifiind	 	 discuţii	 asupra	 proiectelor	 înscrise	 pe	ordinea	 de	 zi	 care	 au format	
obiectul	dezbaterii,	lucrările	şedinţei	se	declară	închise.	

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                              SECRETAR,

           Orbán Sándor                                                                               Hangan Aurelia




