
                                        PROCES  - VERBAL,

         Incheiat azi 8 octombrie 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 10 consilieri în funcţie,şedinţa fiind legal 
constituită.
    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.
   Se  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 majorarea taxei pentru închirierea sălii de sport
     4.Petiţii şi interpelări

        Ordinea de zi este aprobată în unanimitate.
       In condiţiile dispoziţiilor art.35 din Legea administraţiei publice locale,dl. Vultur 
Cristian este ales în unanimitate preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni.
      Preşedintele şedinţei dă cuvântul d-nei  Magyari Hajnalka pentru prezentarea 
punctului  1  al ordinii de zi.
      Dl.Gyorgyi Karoly- consilier solicit explicarea sumelor pentru care se rectifică 
bugetul
      D-na Magyari Hajnalka – contabil prezintă detailat lucrările şi sumele propuse  spre 
adoptare.
      D-na Toldi Gyongyike – pe drumul spre Poieniţa sunt multe gropi .
     Dl.primar – vor fi reparate drumurile şi gropile plombate.
     Dl.Laszlo Arpad – consilier,au fost probleme cu furnizarea energiei electrice
     Dl.primar explica motivele pentru care au fost întreruperi ale curentului electric în 
anumite zone.
        Punctul 2 privind decontarea cheltuielilor de transport cadrelor didactice este 
prezentat de către d-na Hangan Aurelia



       Dl.Vultur Cristian – preşedinte – din informaţii rezultă că există cadre didactice care 
nu îndeplinesc condiţiile legale pentru a beneficia de  decontarea cheltuielilor de 
transport.
       Dl.primar – trebuie dovedit,se vor face investigaţii în acest sens.
       Punctul 3 privind majorarea taxei pentru închirierea sălii de sport este prezentat de 
către dl.Banyai Istvan – viceprimar.
       S-au făcut  peste tot modificări de preţ,cele propuse fiind comparate cu cele din alte 
localităţi.
   Sala e foarte solicitată,va fi o intrare mai mare ca anul trecut.
   Dl.Laszlo Arpad – şi noi dorim închirierea sălii de sport pentru echipa de fotbal.
   Dl.viceprimar – sigur  acest lucru se va realiza.
   Punctul 4 – petiţii şi interpelări: 
   Dl.viceprimar prezintă petiţiile depuse de către dl.Micuşan Claudiu-Ilie,Pîrvu 
Catalin,Sopterean Silviu Lucian,Mathe Zsombor şi Suciu Liviu-Cornel care solicită 
decontarea sumelor pentru extinderea  reţelei electrice
    Dl.Vultur Cristian – preşedinte – am solicitat acelaşi lucru şi s-a promis  soluţionarea 
cererii în ordinea depunerii,a mea fiind a 2-a.
   Dl.Acs Sandor-consilier – şi eu am solicitat ajutoare în acest sens dar am primit răspuns 
negativ.
   Dl.Ceadeş Cristian – consilier-s-a discutat ca soluţionarea cererilor să se facă în ordinea 
depunerii acestora.
   Dl.primar – solicitanţii pot fi ajutaţi în privinţa iluminatului public.
   Se  supun separat spre aprobare hotărârile iniţiate de primar de la  nr.33 – 35/2013.
  Sunt  aprobate în unanimitate de voturi 
  Intrucât  ordinea de zi a fost epuizată preşedintele  declară închise lucrările şedinţei.
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