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                                                              PROCES  - VERBAL,

         Incheiat azi 17 decembrie 2015, 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,şedinţa fiind legal 
constituită.
       In calitate de invitaţi participă:d-na Magyari Julianna-Hajnalka,contabil,d-ra Toldi 
Hajnal,referent impozite şi taxe şi dl. Szarka Janos,referent măsurători topografice.
       Participă la şedinţă administratorul farmaciei SC Kamilla SRL din loc.Livezeni ,d-na 
farmacist Szabo Katalin Csilla şi dl.Csiki Imre,locuitor al satului Livezeni.
       Se supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare,care a fost pus la dispoziţia 
consilierilor în timp util, înaintea începerii şedinţei.
      Conţinutul acestuia 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.Aprobarea folosirii fondului de rulment al instituţiei
  3.Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport cadrelor didactice
  4.Proiect de hotărâre privind  valorificarea materialului lemnos
  5.Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere între comuna Livezeni 
    şi SC KAMILLA SRL
  6.Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi
  7.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.51/27.10.2015 privind aprobarea 
impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016
  8.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 :
9.Revocarea HCL nr.51/2015 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016
11.Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv şi a Statului Asociaţiei  Zona 
     Metropolitană 
12.Proiect de hotărâre privind înscrierea în cartea funciară a Străzii Râtului din satul Poieniţa
13.Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al comunei Livezeni a terenului   
     situat în satul Livezeni în suprafaţă de 2500 mp.                                                    

    Ordinea de zi  în forma finală este aprobată în  unanimitate.
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     D-na Toldi Gyongyike – preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-nei Magyari Hajnalka,contabil 
pentru prezentarea punctului 1 al ordinii de zi privind rectificarea bugetului local
     D-na preşedinte de şedinţă – s-a analizat  proiectul în şedinţa pe comisii,suntem de acord cu 
propunerea făcută.
     Punctul 2 privind aprobarea folosirii fondului de rulment al instituţiei este prezentat de către 
d-na Magyari Hajnalka,contabil care menţionează că e necesară folosirea sumei propuse până la 
aprobarea bugetului pe anul 2016.
     Dl.Banyai Istvan,viceprimar propune analizarea pct.5 al ordinii de zi privind prelungirea 
contractului de închiriere,având în vedere prezenţa  administratorului  firmei,d-na  Szabo 
Katalin Csilla.
     Propunerea este în unanimitate aprobată.
     Dl.viceprimar – ce facem când se va reabilita căminul cultural ?
     Dl.Gyorgy Karoly , consilier – este un proiect  ?
     Dl.Laszlo Arpad ,consilier- este pentru cămin.
     Dl.viceprimar – aş scădea termenul la 1-2 ani şi anual să se discute,dincolo, vizavi cere 
parcă 200 euro/lună.
     D-na farmacist – la farmacia Corunca chiria e 1 euro/mp.
   Dl.viceprimar – e foarte important să fie farmacie.Eu aş reduce perioada,primăria va fi 
reproiectată.
    Dl.Ceadeş Cristian,consilier –e un plan de afaceri,1 an e prea puţin pentru o afacere.
    D-na preşedinte de şedinţă- este în interesul nostru să fie farmacie.
    Dl.Vultur Cristian,consilier – prelungirea cu un termen mai scurt şi să se poată prelungi prin 
act adiţional,dacă ne angajăm că lăsăm chiria la nivelul acesta,să ne ajutaţi într-un fel.
    Dl.viceprimar- în cazul în care se construieşte căminul trebuie o clauză ,activitatea va fi 
imposibilă,va trebui să se găsească o soluţie.La preţ nu aş umbla,nu există condiţii.
   Să se încheie contractul pentru un an cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional şi preţul să 
fie de 50 lei/lună .
    D-na farmacist – am ţiganii şi pensionarii care solicită medicamente,ceilalţi merg în oraş.
    D-na preşedinte de şedinţă- aveţi separat contoare de gaz şi curent  ?                                    
    D-na farmacist – am contor pentru fiecare.
    D-na secretar – prezintă punctul 3 al ordinii de zi privind decontarea cheltuielilor de transport 
cadrelor didactice.
    Dl.primar prezintă punctul 4 al ordinii de zi privind valorificarea materialului lemnos.
    A apărut o hotărâre care modifică hotărârile anterioare privind valorificarea materialului 
lemnos.
    Trebuie să aplicăm preţul mediu de referinţă. Preţul creşte o dată cu valorificarea lemnului.
    Avem 265 mc lemn/picior.
   Dl.Vultur Cristian,consilier – să ajutăm oamenii.
    Dl.Gyorgy Karoly,consilier – dacă se poate lemnul să se vândă numai pentru Livezeni?
    D-na secretar – nu se poate ,se consideră discriminare.
    Dl.primar – e vorba de un preţ de referinţă,nu suntem obligaţi să vindem la acest preţ.
    Dl.Gyorgy Karoly,consilier – propunem să trecem preţul la 130 lei.
    Dl.Ceadeş Cristian ,consilier – unii vor mai scump,alţii mai ieftin,cei care nu au votat au 
păreri diferite.
    Dl primar ,propun ce a propus Romsilva.
    Dl.Vultur Cristian,consilier – să lăsăm la 130 lei,ce se vinde pentru comună şi pentru cei din 
Livezeni la preţ mai mic.
    Dl.primar explică modul valorificării materialului lemnos rezultat din tăieri.
    Dl.Vultur Cristian,consilier- să protejăm pe cei  care trăiesc aici.
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    Dl.viceprimar,să avem grijă de copaci şi să-i curăţăm.
    Punctul 6 al ordinii de zi privind atribuirea de denumiri unor străzi este prezentat de 
dl.viceprimar , care explică consilierilor  amplasamentul străzilor care vor fi denumite urmarea 
avizului Comisiei Judeţene Mureş de atribuire de denumiri.
     Punctul 9 privind revocarea HCL nr.51/27.10.2015 este prezentat de către d-na secretar.
     Punctul 10 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul comunei Livezeni pe 
anul 2016 este prezentat de către d-ra Toldi  Gyongyike,referent impozite şi taxe.
     Punctul 11 privind modificarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei Zona 
metropolitană este prezentat de către dl.primar.
     Punctul 12 privind înscrierea în cartea funciară a străzii Râtului din satul Poieniţa este 
prezentat de către dl.Szarka Janos – referent ,care  menţionează să terenul este cuprins în 
domeniul public fiind necesară înscrierea în cartea funciară.
    Dl.primar – o să fie extrase pe străzi şi vor fi întabulate.
    Punctul 13 privind cuprinderea în domeniul public a suprafeţei de 2500 mp situat în satul 
Livezeni este prezentat de către dl.Szarka Janos-referent.
    Dl.Acs Sandor,consilier-care e istoria acelui teren ?
    Dl.Szarka Janos,referent – s-a identificat ulterior existenţa terenului.
   D-na preşedinte de şedinţă – cine poate să facă o identificare a cimitirului,ar trebui să facem 
şi noi capelele ?
   Dl.Szarka Janos,referent s-a făcut o reântabulare a terenului din cimitirul Livezeni şi pentru 
celelalte cimitire, dacă există harta CF se pot identifica sau ,dacă parohiile solicită în scris 
putem face demersuri pentru obţinerea informaţiilor.
     Petiţii şi interpelări:
     Se analizează petiţia depusă de către dl.David Bela care solicită alocarea sumei de 15 000 lei 
pentru renovarea bisericii Romano-Catolice  filiala Livezeni.
     Dl.viceprimar – menţionează că se va analiza după aprobarea bugetului pe anul 2016.
     D-na preşedinte de şedinţă – să discutăm la momentul respectiv.
     Se analizează petiţia depusă de către reprezentantul Parohiei ortodoxe Livezeni care de 
asemenea solicită sprijin financiar pentru construirea fundaţiei noii biserici parohiale din 
localitatea Livezeni.
      Dl.Ceadeş Cristian,consilier – nu se poate aşa ceva,comunitatea vrea să fie consultată,se 
vorbeşte despre fundaţie.Biserica se face pentru enoriaşi,să fie consultaţi credincioşii.
      Dl.Gyorgy Karoly ,consilier – să înţelegem că se construieşte o biserică.
      D-na preşedinte de şedinţă – să prezentăm situaţia trotuarului ocupat de Fitocom.
      Dl.primar – am semnat prelungirea autorizaţiei.Dacă luni nu ajungem la o concluzie blocăm 
cartea funciară.
      Dl.viceprimar – trebuie somat că blocăm cartea funciară.
      Dl.primar asta vom face luni.
      Dl.Acs Sandor,consilier –am înţeles că are autorizaţie pentru construire.
      Dl.primar – are pentru aliniere gard.
      Dl.Csiki Imre– locuitor al satului Livezeni – la intersecţia celor 2 străzi în anul 1972 a avut 
loc un accident mortal,cât mai trebuie să aşteptăm,să se mai întâmple alt caz ?
      Dl.viceprimar – nu realizează că nu are cum să construiască ceva.
      Dl.Csiki Imre – are pus pe tablă că vindeo altă suprafaţă decât cea reală.
     Dl.Acs Sandor,consilier – acest teren se află în procces.
     Dl.Ceadeş Cristian,consilier – e o problemă acolo.
     Dl.Vultur Cristian,consilier – în Ivăneşti nu se pune piatră.
     Dl.viceprimar – menţionează străzile care au fost reparate.
     DlCeadeş Cristian,consilier – grederul pe strada Sudului nu a putut să facă nimic.
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     Dl.viceprimar – s-au făcut 400 de branşamente.
     D-na preşedinte de şedinţă – în Poieniţa e groapă peste groapă.
     Dl.Ceadeş Cristian ,consilier – eu am spus oamenilor că nu se mai asfaltează,acum ce le 
spun ?
     Dl.primar –unde mai trebuie făcute lucrări se fac alte proiecte.
     Dl.viceprimar – mâ întâlnesc cu alţi primari şi o să le cer părerea,cum au procedat ei.
     Dl.Vultur Cristian,consilier – a fost numai amăgire,ne certăm şi nu asfaltăm.
     Dl.Ceadeş Cristian ,consilier – am înţeles că dacă în ianuarie afişăm pe SEAP nu se poate 
executa lucrarea până în iunie-iulie ,sunt proceduri care trebuie îndeplinite.
     Dl.Acs Sandor,consilier – am fost contactat de Dan Iosif pentru preluarea conductei,am 
explicat situaţia existentă.
     Dl.viceprimar i-am explicat şi eu,nu are proiect ,nu are autorizaţie.
     Dl.viceprimar – pentru cele 5 terenuri din Orizont am făcut evaluarea,cât de cât ne-am 
înţeles să cumpărăm acele terenuri,deci s-au făcut nişte demersuri.
     Dl.viceprimar prezintă consilierilor analiza apei potabile .
    S-au supus, separat, spre aprobare hotărârile iniţiate de către primar, de la nr. 65- 75 / 2015.
   In unanimitate de voturi au fost aprobate hotărârile nr. 65-67,69-71,73-75
   Hotărârea nr.68 a fost respinsă cu 5 voturi „pentru „şi 6 voturi „contra” şi hotărârea nr.72 a 

fost  adoptată cu 10 voturi „pentru „şi 1 vot „contra”(dl.Gyorgy Karol)
    Intrucât  ordinea de zi a fost epuizată, d-na Toldi Gyongyike – preşedinte de şedinţă , declară 
închise lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                         SECRETAR,
      Toldi Gyongyike                                                                                              Hangan Aurelia

                                              


