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                                                                     PROCES  - VERBAL,

         Incheiat azi 18 iunie 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 al(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  10 consilieri în funcţie.
      In calitate de invitaţi participă: d-na Magyari Julianna-Hajnalka – contabil în aparatul 
de specialitate al primarului comunei Livezeni,d-ra Denes Eniko,responsabil urbanism,d-
nele Oltean Peter Anna şi Cătană Gabriela,reprezentante ale sc.gimnaziale Benedek Elek 
Livezeni
     Şedinţa este legal constituită.
      Se supun spre aprobare procesele verbale al şedinţelor anterioare(ordinară şi ext-
raordinară), 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 aprobarea contului de execuţie bugetară -trim I 2015
        3.Proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului patrimoniului com.Livezeni 
        4.Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport cadrelor didactice
        5.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului actului aditional de modificare a    
art.36 din Contractul de delegare precum şi Politica Tarifară
        6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura de eliberare  
a autorizaţiilor de liberă trecere pentru autovehicule de tonaj greu,pe străzile comunale
        7.Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ                                             
        8.Petiţii şi interpelări
        Ordinea de zi   este aprobată în  unanimitate.
        Dl.Ceadeş Cristian - preşedinte de şedinţă, dă cuvântul d-nei Magyari Julianna-
Hajnalka - contabil, pentru prezentarea primelor două puncte ale ordinii de zi, privind 
rectificarea bugetului local şi aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul I 2015.
       Se aprobă în unanimitate modificarea prezentării punctelor ordinii de zi şi se  
analizează apoi punctul 4, privind decontarea cheltuielilor de transport cadrelor didactice
(profitand de prezenta dlor directoare din Livezeni si Ivanesti).
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      Dl.Vultur Cristian, consilier : ne vedem aici, în urma mai multor invitaţii să veniţi la 
şedinţă; mi s-a părut mai facilă prezenţa dvs aici, decat sa venim noi toti la scoala; singurul 
lucru pentru care s-a amânat decontarea a fost pentru că nu aţi participat  la şedinţă.Tot 
felul de probleme se discută despre şcoală,pe care trebuie să le rezolvăm.
      Am făcut o cerere prin care am cerut securizarea toaletelor din incinta şcolii Ivanesti
pentru securitatea copiilor. Am propus şefului de post să se întâlnească cu elevii si cu dvs, 
pentru discutarea problemelor care vizează şcoala, inclusiv cele referitoare la 
infractionalitatea din scoli.
      D-na Oltean Peter Anna – director şcoală: copiii aud acasă tot felul de lucruri urâte,
injurii, certuri, in aceste conditii misiunea noastra e aproape imposibila.
      Dl.Vultur Cristian,consilier – să facem nişte proiecte prin care să aducem psihologi,
copiii trebuie educaţi, peste 20 de ani ne vor da în cap, vor fi pe stradă.
      D.na Oltean Peter Anna – nu ştiu cum se poate rezolva problema. Asta e populaţia de 
aici.
      Dl.Vultur Cristian, consilier – majoritatea părinţilor dau copiii la şcoli în Tg.Mureş.
Trebuie să rezolvăm problema copiilor nostri.
      D-na Oltean Petere Anna-şcoala aceasta nu mai are viitor.
      Dl.Gyorgy Karoly ,consilier – atunci de ce mai dăm bani pt scoli?
      Dl.Ceadeş Cristian,preşedinte de şedinţă-pentru operativitate vă rog să propuneti soluţii
pentru rezolvarea problemelor existente.
      D-na Oltean Peter Anna – lucrez de 15 ani aici,ştiu despre ce vorbesc.Cred că nu noi 
suntem vinovatele.
      Dl.Gyorgy Karoly ,consilier – să căutăm ceva soluţii.
      Dl.Vultur Cristian,consilier – să identificăm bani europeni pentru a investi în educarea 
copiilor,psihologic vorbind,cât şi pentru igienă. Ar fi totusi un câştig.
      Dl.Ceadeş Cristian ,preşedinte de şedinţă – trebuie gasite cauzele, cu firma de 
consultanţă şi găsită o soluţie pentru remedierea măcar în parte a problemelor.
      Dl.Nagy Zoltan ,consilier – sunt localităţi unde există şcoli separate.
      D-na Oltean Peter Anna – nu cred,nu am auzit. Probleme sunt cu părinţii, mai mult 
decat cu copiii.
      Dl.Ceadeş Cristian ,preşedinte de şedinţă – trebuie găsite soluţii cu oameni de 
specialitate, degeaba incercam noi aici, in cateva minute, sa gasim solutiile cele mai 
optime, ca nu o sa reusim.
      D-na Toldi Gyongyike,consilier – poate ca nu numai local se poate rezolva ceva, poate 
vă sprijină cineva, pe linie de inspectorat scolar etc.
      Dl.Ceadeş Cristian ,preşedinte de şedinţă- când a fost ultima oara un reprezentant al 
politiei cu o prelegere în faţa copiilor?
      D-na Oltean Peter Anna – a fost,când eu îl chem vine,îl chem săptămânal.Părinţii insa 
nu se bucură,chiar primim reclamaţii pentru acest motiv.
      Dl.Laszlo Arpad-consilier: si părinţii trebuie educaţi.
      Dl.Ceadeş Cristian,preşedinte de şedinţă- intrăm în normal şi încercăm să avansăm, cu 
ajutorul firmei de consultanta, să fie macar putin mai bine decat acum. Le multumim 
doamnelor directoare pentru prezenta.
     Dl.Ceadeş Cristian ,preşedintele şedinţei, dupa supunerea la vot a unei noi inversari de 
ordine de zi, dă cuvântul  d-rei Denes Eniko, responsabil urbanism în aparatul de 
specialitate al primarului , pentru prezentarea puctului 7  al ordinii de zi privind aprobarea 
PUZ
    Denes Eniko: avem un PUZ lângă Primer Electro, la intrarea in comuna, unde s-au 
prevăzut spaţii comerciale şi de locuit. Lângă D J este şi zonă de servicii.
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     Prezintă  proiectul întocmit.
     Dl.Ceadeş Cristian, preşedintele şedinţei, prezintă punctul 5 al ordinii de zi privind 
aprobarea actului adiţional de modificare a art.36 din contractul de delegare şi politica 
tarifară Adi Aqua Invest – SC Aquaserv.
     Punctul 3 al ordinii de zi privind însuşirea inventarului este prezentat de către dl.primar.
    Dl.Banyai Istvan ,viceprimar : propun spre amânare acest punct până la clarificre. Am 
solicitat PUG ul din inventar si nu mi s-a prezentat.
    Dl.primar: PUG-ul a fost întocmit, s-au cerut avizele ,inclusiv pentru varianta de ocolire
a mun Tg Mures. Se solicită si alte avize de către Ministerul dezvoltării.
    Dl.viceprimar ,până nu e finalizat nu avea ce căuta în inventar...
    Dl.primar- inventarul vi-l însuşiţi. Din intravilan s-a tăiat, nu s-a acceptat suprafaţa
intreaga,deşi zona e în continuă dezvoltare,sunt însă lucruri care nu depind de noi.    
Ulterioar redactarii PUG, s-au cerut 15-20 de avize.
    Dl.viceprimar – tot ce este trebuie inventariat, iar apoi sa ni le insusim. PUG-ul este plătit 
şi neterminat.
    Dl.primar-PUG-ul este întocmit,nu există insa toate avizele solicitate.
    D-na Gherman Corina,consilier – câte avize mai lipsesc?
    Dl.primar – un aviz, studiu istoric...
  Dl.viceprimar – până nu văd obiectele, eu nu votez. Dacă vreţi, puteţi să-l aprobaţi.
    Dl.Ceadeş Cristian, preşedintele şedinţei:in aceste conditii, propun sa votam amânarea 
acestui punct pana la sedinta de luna urmatoare.
  Se voteaza amânarea proiectului de HCL pentru următoarea şedinţă.
    Se analizează punctul 6 al ordinii de zi, ref la aprobarea Regulamentului privind 
procedura de eliberare a autorizaţiilor de liberă trecere pentru autovehicule de tonaj greu.
  Dl.primar- pentru aplicarea amenzilor trebuie împuternicită o persoană de la urbanism, şi 

apoi organele de poliţie pot întocmi procese – verbale.
  Dl.Ceadeş Cristian, preşedintele şedinţei – din text rezulta ca dl primar poate emite 

dispoziţie pentru persoane din cadrul primariei care să aplice contravenţii.
  Punctul 8. Petiţii şi interpelări:
  D-na Toldi Gyongyike,consilier- dacă se poate din str.Beu, să se sape şanţul si la 
montarea tăbliţelor, la curbă este montat gresit str.Dealului.
   Dl.viceprimar – luni la ora 8 se va deplasa firma şi se vor face remedierile la fata locului.
   Dl.Vultur Cristian,consilier- solicit să fie puse 3 lămpi şi o cameră video la extinderea din
Ivanesti .
   Dl.Ceadeş Cristian,preşedintele şedinţei: rog să se monteze o cameră ideo şi la intersecţia 
de la Roni, intre DJ si intrarea in cart Orizont.
   Dl.Ceadeş Cristian , preşedintele şedinţei: este o petiţie din cartierul Orizont, a d-lui Paul 
Tiberius Ghinea care,spun eu , este întemeiată şi trebuie rezolvată.
     Dl Ceades prezintă conţinutul acesteia.
    Dl.primar: am mai avut precedente similare dle vice primar....
    Dl.viceprimar- la o sesizare similara, nu am reuşit să desfiinţăm un coteţ de porci. Până 
la un anumit nr. de animale nu se consideră fermă, potrivit celor de la mediu.
    Dl.Ceadeş Cristian,preşedintele şedinţei- orice locatar a semnat un contract in momentul 
cand a cumparat casa de la dezvoltator, in care s-a angajat sa nu construiasca astfel de 
cotete....
    Dl.Gyorgy Karoly,consilier- vecinii între ei să se înţeleagă.
    Dl.Ceadeş Cristian – preşedintele şedinţei: acest om zilnic isi plimbă câinii prin cartier,
pe langa gardul vecinilor, timp în care toti ceilalţi câini latra si deranjează locatarii, nu e 
deloc in regula, ar trebui macar avertizat conf HCL nr 22 din 2012.
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     Dl.viceprimar – să vedem cu pensionarii ce se va rezolva, legat de subventionarea 
transportului local. Este necesară de asemenea alocarea unei sume pentru decolmatarea 
pârâului. La urmatoarea rectificare de buget, luna viitoare, trebuie discutat acest aspect.
     S-au supus, separat, spre aprobare hotărârile iniţiate de către primar  nr. 20-25 / 2015.
   In unanimitate de voturi au fost aprobate hotărârile nr.20,21 si 23; hotărârea nr. 22 a fost 

adoptată cu un nr. de 9 voturi ”pentru” şi  1  vot ”contra” (dl.Ceadeş Cristian );  hotărârea 
nr.24  a fost adoptată cu un nr. de 8 voturi „pentru” şi  2 voturi contra (Dl.Banyai Istvan,d-
na Toldi Gyongyike), hotărârea nr.25 a fost adoptată cu 9 voturi ”pentru” şi 1 vot
”contra”(dl.Vultur Cristian)
     Intrucât  ordinea de zi a fost epuizată, dl.Tătar Vasile - primarul comunei Livezeni,
declară închise lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  SECRETAR,
        Ceadeş Cristian                                                                                          Hangan Aurelia

                                                


