
                                                   PROCES  - VERBAL,

       Incheiat azi 19 noiembrie 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 11consilieri în funcţie.
     Şedinţa este legal constituită.
   Participă în calitate de invitată d-na  Magyari Hajnalka 
    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 aprobarea contului de execuţie bugetară 
     3.Proiect de hotărâre privind   decontarea cheltuielilor de transport cadrelor didactice
     4.Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ
     5.Petiţii şi interpelări

     Ordinea de zi este aprobată în unanimitate.                      
     Dl.Vultur Cristian –Preşedintele şedinţei dă cuvântul d-nei Magyari Julianna Hajnalka 
– contabil, pentru prezentarea pct. 1 al ordinii de zi privind rectificarea bugetului local
     Dl.Vultur Cristian – înţeleg că se alocă sume pentru apă.
     Dl.primar – se fac tencuieli interioare la staţiile de pompare,se montează pompele.
     Dl.Acs  Sandor – consilier – banii vin de la judeţ
     D-na Magyari Hajnalka – contabil – în valoarea facturilor primim banii de la Consiliul 
judeţean
     Dl.Ceadeş Cristian – consilier- vizavi de apă ,din informaţii foarte multă lume nu va 
dori
     Dl.Vultur Cristian – preşedinte – problema apei în comună este acută
    Dl.Ceadeş Cristian – din cauză că nu este canalizare pământul este infectat
     Pct.nr.2 privind aprobarea contului de execuţie bugetară este prezentat de către d-na 
Magyari  Hajnalka – contabil.
     D-na Hangan Aurelia –secretar prezintă puctul 3 al ordinii de zi privind decontarea 
cheltuielilor de transport cadrelor didactice- precizează că se solicită  de către consiliul de 
administraţie al şcolii  decontarea sumei de 2609 lei ,pentru luna  octombrie a.c.
     Dl.Vultur Cristian – preşedinte – se va solicita reanalizarea sumelor



     D-na Toldi Gyongyike – consilier- nu mi se pare normal să se primească 230 lei 
pentru transport,nu se consumă cantitatea respectivă de combustibil
     Dl.Banyai Istvan – viceprimar – s-ar face o economie minimă
     Dl.Vultur Cristian – preşedinte – învăţământul lasă de dorit
    Dl.primar – la următoarea şedinţă va fi invitat şi directorul şcolii din comuna Livezeni.
    Punctul 4 privind aprobarea PUZ este prezentat de către dl.Ceadeş Cristian – consilier.
   Am fost la faţa locului,există toate documentele prevăzute.Orice dezvoltare e benefică.
    Dl.Vultur Cristian –preşedinte – mă opun,se vor executa construcţii care probabil ne 
vor afecta
    Hangan Aurelia – scopul elaborării PUZ a fost schimbarea categoriei de folosinţă a 
terenului din extravilan în intravilan.
    Punctul 5.Interpelări
    Dl.Ceadeş Cristian – consilier – locuitorii cartierului Orizont nu sunt de acord cu 
eliberarea autorizaţieii pentru construirea bisercii.Biserica nu a fost în PUZ –ul acelui 
cartier.Se blochează intrarea,nu mai există acces în cartier.
   Benţa a promis că terenul liber va fi igienizat şi n-a făcut nimic
   Dl.Laszlo Arpad – consilier – nu mai este maxi-taxi cu staţionare la Livezeni
   Dl.primar – trebuie să facem o cerere pentru prelungirea traseului Tg.Mureş -Livezeni
    Se  supun separat spre aprobare hotărârile iniţiate de primar de la  nr.36-39 /2013.
    Sunt aprobate în unanimitate hotărârile de la nr..36-37,39
    Hotărârea nr.38 este aprobată cu un nr de 10  voturi „pentru” şi 1  vot „contra” de către  
consilierul Vultur Cristian
     Intrucât  ordinea de zi a fost epuizată primarul comunei declară închise lucrările 
şedinţei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                              SECRETAR,
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