
                                                       PROCES  - VERBAL,

            Incheiat azi 22 martie 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 afişierul 
primăriei, consilierii luând cunoştinţă prin semnarea convocatorului.
          In urma convocării, la şedinţă sunt prezenţi un nr.de 11 consilieri  în 
funcţie,din 13.
          Şedinţa este legal constituită.
          In calitate de invitaţi pentru susţinerea  rapoartelor de specialitate participă d-
na Takacs Olga și d-na Magyari Julianna-Hajnalka,contabil.
          Se supun spre aprobare ,procesul verbal ale şedinţei ordinare  din data de 
7.02.2017 și procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 8.03.2017,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 adoptarea bugetului comunei Livezeni pe anul 
2017
       2.Proiect de hotărâre pentru  modificarea  HCL nr.19/07.02.2017 privind 
aprobarea planului de achiziții publice pe anul 2017
      3.Proiect de hotărâre privind insușirea inventarului domeniului public și privat 
al comunei Livezeni.
     4.Proiect de hotărâre privind retragerea unor UAT din asociația AQUA  INVEST

   5.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL Livezeni nr.13/31.01.2017
   6.Proiect de  hotărâre privind revocarea HCL nr.14/31.01.2017 pentru 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici, implementarea programului și asigurarea 
cofinanțării cheltuielilor neeligibile realizării obiectivului de investiţii„EXTINDERE 
SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN  COMUNA LIVEZENI, JUDEŢUL MUREŞ
      7.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, 
implementarea programului și asigurarea cofinanțării cheltuielilor neeligibile realizării 
obiectivului de investiţii„EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN  
COMUNA LIVEZENI, JUDEŢUL MUREŞ”            
    8.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei unităților de 
învățământ de pe raza comunei Livezeni,pentru anul școlar 2017-2018

    9.Petiţii şi interpelări    
    
      In conformitate cu prevederile art.43 alin(1) din legea administraţiei publice 
locale, domnul primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu următoarele   puncte :

      10.Aprobarea Planului  de analiza si acoperire a riscurilor
      11.Stabilirea impozitului în cazul mijloacelor de transport pe apă



  Ordinea de zi în formă finală este supusă spre aprobare.
     Este aprobată în unanimitate de voturi.
   Domnul  Lászlo Arpád,preşedinte de şedinţă  dă cuvântul d-nei Magyari 
Hajnalka,contabil pentru a prezenta punctul 1 al ordinii de zi privind adoptarea 
bugetului local pe anul 2017.
     D-na Magyari Hajnalka prezintă modificările aduse în ședința pe comisie,care 
sunt luate în considerare.
      Dl.Acs Sandor,consilier-începe canalizarea după care vor aparea posibilități
pentru depunerea proiectelor pentru asfaltări.
       Dl.primar – în anul 2017 cel mai mare proiect va fi de canalizare-propunerea 
mea este să aprobăm bugetul așa cum a fost prezentat,după care se pot îndrepta
bani în alte direcții.
      Dl.Vultur Cristian,consilier- la Livezeni mai mult,dar și pentru satele mici 
trebuie făcut câte ceva.
   Dl.Moldovan Antal Janos,consilier-dacă trebuie să împrumutăm bani de la 
bancă.
    Dl.Acs Sandor,consilier – pentru împrumut trebuie solicitate oferte de la mai 
multe bănci.
     Punctul 2 pentru modificarea  HCL nr.19/07.02.2017 privind aprobarea planului 
de achiziții publice pe anul 2017 este prezentat de dl.primar,se consultă completările.
      Domnul primar propune amânarea analizării punctului 3 al ordinii de zi privind 
insușirea inventarului domeniului public și privat al comunei Livezeni,nefiind 
finalizat inventarul.
     Punctul 4   privind retragerea unor UAT din asociația AQUA  INVEST este 
prezentat de către dl.primar.
   Referitor la punctele :5 privind revocarea HCL Livezeni nr.13/31.01.2017,
punctul 6  privind revocarea HCL nr.14/31.01.2017 pentru aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici, implementarea programului și asigurarea cofinanțării cheltuielilor 
neeligibile realizării obiectivului de investiţii„EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE 
CU APĂ ÎN  COMUNA LIVEZENI, JUDEŢUL MUREŞ ,  d-na secretar face cunoscut 
consilierilor semnalarea faptului că ședința din data de 31.01.2017 nu se consideră 
legală deoarece din eroare consiliul local al fost convocat în ședință extraordinară ,în 
loc de îndată, cum de fapt a fost invocat  articolul  39 alin.(4) din Legea 
administrației publice locale nr.215/2001,republicată,motiv pentru care se propune 
revocarea.

     Domnul primar – menționează că nu pot fi revocate hotărârile întrucât au  
produs efecte,hotărârea nr.14/31.01.2017 a fost depusă prin programul PNDR 
pentru aprobarea cererii de finanțare.
      Punctul 7 nu se analizează.  

Punctul 8 privind aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ de pe 
raza comunei Livezeni,pentru anul școlar 2017-2018 este prezentat de către d-na 
secretar.
    Punctul 10 privind Aprobarea Planului  de analiza si acoperire a riscurilor este 
prezentat de domnul viceprimar.

   Punctul 11 privind stabilirea impozitului în cazul mijloacelor de transport pe apă
este prezentat de către domnul primar.
        S-au supus  spre aprobare,separat  hotărârile  iniţiate  de  primar ,de la nr. 
34-41/2017.      
        Au fost  aprobate  în unanimitate de voturi.
        Nemaifiind  discuţii asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi care au format 
obiectul dezbaterii, lucrările şedinţei se declară închise. 

   PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                              SECRETAR,
            Lászlo Arpád                                                                           Hangan Aurelia


