
                                              PROCES  - VERBAL,

       Incheiat azi 5 aprilie 2013 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,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.
   Participă în calitate de invitaţi d-na Magyari julianna-Hajnalka-contabil,Tătar Mihail-
agent agricol şi Nagy Sandor director şc.gen.Benedek Elek - 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  adoptarea bugetului comunei Livezeni pe anul 2013
        2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local pe trim.
           IV 2012
        3.Proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului patrimoniului   comunei  Livezeni
            la 31.12.2012
        4.Proiect de hotărâre privind  aprobarea decontării cheltuielilor de transport cadrelor 
           didactice
        5.Proiect de hotărâre privind aprobarea  reţelei şcolare pentru anul şcolar 2013-2014
        6.Proiect de hotărâre privind   organizarea păşunatului pe anul 2013,stabilirea taxelor 
           de păşunat şi de gloabă
        7.Petiţii şi interpelări

Ordinea de zi   este supusă spre aprobare.Este aprobată în unanimitate.                       
Dl.Banyai Istvan – preşedinte de şedinţă  propune ca punctele ordinii de zi să nu fie

    analizate în ordinea înscrierii.
    Propunerea este aprobată în unanimitate. 
    Dl.preşedinte dă cuvântul d-nei Hangan Aurelia pentru prezentarea pct.4 al ordinii 
de zi privind decontarea cheltuielilor de transport cadrelor didactice
     Dl.Nagy Sandor - prezintă pct.5 al ordinii de zi privind aprobarea reţelei şcolare 
pentru anul şcolar 2013-2014.
     Menţionează că vor fi cheltuieli suplimentare
     D-na Toldi Gyongyike – în satul Sînişor câţi elevi vor fi
   Dl.Nagy Sandor – 12 elevi în clasele 1-IV şi 10 copii la gradiniţă.Sunt şcoli care 
funcţionează cu 3-4 elevi
   Dl.Vultur Cristian – consilier – solicit ca profesorii să fie mai atenţi la cheltuieli
    Dl.Laszlo Arpad – să fie rezolvat branşamentul la şcoală.



    Dl.Nagy Sandor – s-a solicitat suma de la cap.investiţii
   D-na contabil – suma este prevăzută în bugetul dv.
   Dl.Nagy Sandor – trebuie terminate investiţiile la şcoală.
   Se analizează petiţiile depuse de către dl.Tordai Ferencz – satul Poieniţa-Rog în cel 
mai scurt timp ciobanul din localitatea Poieniţa să părăsească satul     
  Dl.Banyai Istvan – este o situaţie delicată – are contract până la data de 30 aprilie a.c.
  Dl.Tătar Mihail –până la 30 aprilie poate să scoată animalele la păşunat
  D-na Gherman Corina-contractul se poate rezilia
  D-na Hangan Aurelia – depinde  ce clauze există
  Dl.primar – obligaţiile către bugetul local sunt achitate
  D-na Toldi Gyongyike –consilier să se ia măsuri împotriva ţiganilor- se spală 
covoare pe stradă,copiii se joacă pe stradă.Firma de pază plătită nu face nimic.Aceasta 
este o problemă foarte mare care a mai fost ridicată.
   Dl.Vultur Cristian- consilier –prezintă solicitarea cetăţenilor din satul Ivăneşti 
privind aprobarea efectuării unui schimb de teren pentru  ridicarea unui monument în 
satul Ivăneşti care este cea mai veche aşezare din raza comunei.
  Dl.Banyai Istvan – spaţiul poate fi amenajat.

In principiu consilierii în unanimitate îşi exprimă acordul.
Dl.Acs Sandor –consilier solicit pentru lucrările efectuate ,din taxele achitate către 

primărie să fie deduse cheltuielile.
Dl.Banyai Istvan – în fiecare primăvară şi toamnă am votat aprobarea curăţeniei.Vor 

fi făcute anunţuri.Solicit sprijin informare,organizare şi    mobilizare.
   Punctul 6 privind organizarea păşunatului pe anul 2013 este prezentat de către 
dl.Tătar Mihail – agent agricol.Se pot încheia contracte pe minim 10 ani pentru 
asociaţii constituite
   Dl.primar – vor fi anunţaţi proprietarii animalelor în cazul unei eventuale constituiri 
în forma legală.
  Punctul 3 al ordinii de zi privind însuşirea inventarului comunei este prezentat de 
către d-ra Astăluş Ileana – consilier
Dl.primar – buldoexcavatorul este în curtea d-lui Cseh Emeric.E funcţional

  Dl.Gyorgyi Karoly – nu se poate aduce în curtea primăriei
  Dl.Primar – ba da ,numai să nu se fure piese pentru fier vechi
  Dl.Banyai Istvan – să se găsească un loc pentru parcare
  Punctul 2 al ordinii de zi privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trim IV 
2012 este prezentat de către d-na contabil.
  Punctul 1 privind bugetul local pe anul 2013 este prezentat de către d-na contabil –
există 253 mii lei sume nealocate.Solicit propuneri pentru alocarea sumelor.
   Dl.Banyai Istvan – am făcut o propunere,nu este finală se mai pot face sugestii
  D-na Toldi Gyongyike – s-a mai vorbit despre capela de la Livezeni-am fost 
contactată de dl.Ignat care m-a acuzat că am ridicat mâna pentru Livezeni iar în 
Poieniţa morţii se ţin în casă.
  Dl.Vultur Cristian – trebuie să aveţi grijă şi de noi,nevoile sunt la fel de mari.
  D-na Toldi Gyongyike – în anul 2011 în satul Poieniţa au fost 9-10 morţi,populaţia 
îmbătrânită predomină.
   Dl.Ceadeş Cristian – revin la solicitările noastre – problema rezolvării stâlpilor.Mai 
sunt de completat un nr de 20.Nu sunt semne de circulaţie.S-a început lucrarea,nu s-a 
terminat.Avem sume nealocate.Trebuie continuată lucrarea pentru apă.Pentru Master 
Plan licitaţia să fie făcută aşa cum prevede legea
  Dl.Banyai Istvan – s-au solicitat 2 oferte.Să fie economic pentru comună,să nu mai 
apară act adiţional.
  Dl.Acs Sandor – clădirea primăriei ar trebui renovată.



  Dl.Banyai Istvan – propune amânarea adoptării bugetului – propunerea este aprobată 
în unanimitate.
D-na contabil – luni expiră cele 45 de zile când bugetul trebuie aprobat
Dl. Primar –pentru adoptarea bugetului ne vom întâlni  marţi ,9 aprilie la ora 14.

  D-na Toldi Gyongyike – să se ia măsuri împotriva ţiganilor- se spală covoare pe 
stradă,copiii se joacă pe stradă.Firma de pază plătită nu face nimic.Aceasta este o 
problemă foarte mare care a mai fost discutată.

          Se  supun separat spre aprobare hotărârile iniţiate de primar de la  nr.8 - 12/2013.
          Sunt aprobate în unanimitate hotărârile nr.8-10.Se adoptă hotărârea nr.11 cu un nr. de 
8 voturi pentru şi 3 voturi contra şi Hotărârea nr.12 cu 10 voturi pentru şi 1 vot contra.
          Intrucât  ordinea de zi a fost epuizată primarul comunei declară închise lucrările 
şedinţei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                               SECRETAR,
              Banyai Istvan                                                                              Hangan Aurelia




