
                                         PROCES  - VERBAL,

         Incheiat azi 28 octombrie 2014 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  9 consilieri în funcţie.
      Şedinţa este legal constituită.
      Participă în calitate de invitaţi d-na  Magyari Hajnalka –contabil .
      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.Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport 
cadrelor didactice
     3.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor în Consiliul de  
administraţie al Şcolii gimnaziale”Benedek Elek”Livezeni
     4.Proiect de hotărâre privind  aprobarea propunerilor pentru atribuiri de 
denumiri de străzi
     5.Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de colaborare 
     6.Petiţii şi interpelări

      Ordinea de zi  este probată în  unanimitate.
     In condiţiile dispoziţiilor art.35 din Legea administraţiei publice 
locale,dl.Fogarasi Istvan Antal -consilier ,este ales  în unanimitate preşedinte 
de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni.



    Dl.preşedinte al şedinţei dă cuvântul d-nei contabil pentru prezentarea 
primului punct al ordinii de zi privind rectificarea bugetului local.
    D-na Toldi Gyongyike ,consilier- în şedinţa pe comisii s-au dat 
explicaţiile necesare. 
    Punctul 2 privind decontarea cheltuielilor de transport este prezentat de 
către d-na secretar - menţionează că se solicită de către Consiliul de 
administraţie al şcolii gimnaziale”Benedek Elek”decontarea pentru luna 
august a sumei de 363 lei.
    Punctul 3 privind desemnarea reprezentanţilor în Consiliul de 
administraţie al Şcolii gimnaziale Benedek Elek este prezentat de către d-na 
secretar.
   Dl.Laszlo Arpad ,consilier – până acum am fost eu şi Gyorgy Karoly
   D-na Hangan Aurelia – trebuie să faceţi propuneri
   Dl.Gyorgy Karoly,consilier  - eu l-aş propune pe dl.Laszlo Arpad
   D-na Toldi Gyongyike – consilier –să facă parte cine are copii în şcoală
   Dl.viceprimar – trebuie făcut un pod între consiliul local şi şcoală.Eu merg 
aproape din 2 în 2 zile la şcoală.Se propune să facă parte din consiliul de 
administraţie al şcolii gimnaziale”Benedek Elek” domnii Nagy Zoltan şi 
Laszlo Arpad.
   Punctul 4 privind aprobarea propunerilor pentru denumiri de străzi este 
prezentat de către dl.viceprimar.
  Dl.Nagy Zoltan , consilier – se solicită de către locuitori ca denumirea 
străzii   Veseliei să fie modificată în str.Salcâmilor.
  D-na secretar – se va solicita modificarea denumirii,explică domnilor 
consilieri procedura care trebuie urmată.
   Dl.primar – se mai pot face ulterior propuneri de atribuiri de denumiri 
de străzi .
   Punctul 5 privind încheierea unui protocol cu municipiul Tg.Mureş  
pentru aprobarea costului lunar de întreţinere pentru copiii din comuna 
Livezeni ce frecventează creşa în localitatea Tg.Mureş este prezentat de 
către domnul viceprimar.
    Menţionează că a participat la şedinţa organizată cu această temă la 
primăria munic.Tg.Mureş, unde primarul a arătat că i s-a spus de către 
reprezentanţii Curtii de conturi faptul că  nu poate face plăţi pentru copiii 
din alte localităţi, înscrişi la creşele din  municipiu.
    Dl.primar – numărul copiilor este mic,cheltuieli în plus ne putem 
asuma şi noi.
    Dl.viceprimar – acestea se schimbă în fiecare an.In cazul în care vom 
avea creşă şi vin copii din Tg.Mureş trebuie să fim atenţi.
    Punctul 6.Petiţii şi interpelări



    Domnul primar explică situaţia introducerii apei în comună.Precizează 
că a solicitat sprijinul Prefecturii în acest sens şi dă citire răspunsului 
formulat.
     Domnul primar – Benţa nu poate să facă donaţii,sunt 2 soluţii-ori 
tragem o conductă de la limita cu Tg.Mureş până la staţia de pompare 
care ar costa 25 000 Euro,cealaltă soluţie ar fi, în contravaloare să ne 
predea reţeaua
     Dl.viceprimar – şi rezervor trebuie să facem
     Dl.primar – este construit ,sunt pentru cumpărat
    Dl.Gyorgy Karoly – consilier – d-na de la prefectura spunea că nu 
putem da nici un ban pentru sistem
    Dl.primar-legea prevede că sunt 5 moduri de dobândire.Fiind de 
utilitate publică nu putem da banii pe ele.Pe cei de la bancă nu-i 
interesează.
   D-na Gherman Corina,consilier – banca are o ipotecă pe acel teren
   Dl.primar – cartierul Benţa îi preia Aquaservul,mai puţin canalizarea 
din partea de sus unde conductele merg prin grădinile oamenilor.
   Dl.viceprimar – staţia de pompare nu trebuia făcută acolo
   D-na Toldi Gyongyike,consilier – e utilitate publică ,o să se găsească o 
altă cale.
    Gyorgy Karol ,consilier – când întreabă oamenii de apă nu mai ştim ce 
să răspundem
    Dl.viceprimar – din păcate n-am făcut nici un pas hotărât catre 
executanţi.
    In februarie au promis finalizarea lucrării.
    Dl.viceprimar –proiectantul a dus în eroare pe toată lumea.Sistemul 
din Livezeni nu ar trebui să depindă de Benţa.
   Ziceti ce termen  poti să dai la oameni cand te intreaba zilnic ?
   Dl primar – îi convocăm pe toţi să vedem ce termen ne dau
   Dl.viceprimar – anul viitor la Lidl putem accesa fonduri – trebuie 
depus proiect şi studiu de fezabilitate,anul viitor putem accesa fonduri şi 
pentru drumuri însă trebuie întocmite actele necesare,actele drumurilor 
trebuie puse la punct,e posibil apoi să se poată asfalta.
   Dl.viceprimar – anul viitor avem posibilitatea să asfaltăm toate 
drumurile din comună.
     Se  supun separat spre aprobare hotărârile iniţiate de primar, de la  nr.

– 53 - 57/2014.Sunt aprobate în unanimitate.
    Intrucât  ordinea de zi a fost epuizată, primarul comunei declară 

închise lucrările şedinţei.



PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                               
SECRETAR,
         Fogarasi Istvan Antal                                                                   Hangan 
Aurelia

                                                


