
                                            PROCES  - VERBAL,

        Incheiat azi 19 decembrie 2012 cu ocazia şedinţei extraordinare 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.(2) 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  un nr. de 9 consilieri 
,consilierii Ghermen Corina şi Acs Sandor absentând motivat. 
       In calitate de invitaţi participă d-na Magyari Julianna Hajnalka-contabil 
şi Nagy Sandor-director şc. Gen.Benedek Elek Livezeni.
      Se supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare.
      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 folosirii fondului de rulment

       In conformitate cu prevederile art.43 alin(1) din legea administraţiei 
publice locale,dl.primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu următorul 
punct:
             3.Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport 
cadrelor didactice pe luna decembrie a.c.
            D-na Toldi Gyongyike şi dl.viceprimar consideră ilegală aprobarea 
punctului suplimentar ,nefiind o urgenţă.
            Dl.Nagy Sandor – director-să nu se aprobe dacă  se încalcă 
legalitatea.



             D-na Hangan Aurelia –  începând de luni cadrele didactice vor intra 
în concediu de odihnă .Dacă nu va fi convocată o altă şedinţă în această lună 
nu vor beneficia de sumele reprezentând cheltuieli de transport.
             Dl.Ceadeş Cristian – consilier – urmează sărbătorile Crăciunului,e o 
situaţie mai specială.
       Ordinea de zi în forma finală este supusă spre aprobare.Este aprobată cu 
un nr. de 8 voturi” pentru „şi 1 vot  „contra.”  
       Intrucât dl.Acs Sandor – preşedinte de şedinţă lipseşte,în condiţiile 
prevederilor art.47 din Legea nr. 215/2001 cu modificărileşi completările 
ulterioare,hotărârile vor fi semnate de 3 consilieri locali,fiind desemnaţi de 
către consiliul local: D-na Toldi Gyongyike,dl.Ceadeş Cristian şi dl.Orban 
Sandor.
       D-na  Magyari Julianna-Hajnalka  prezentă punctului  1 al ordinii de zi 
privind rectificarea bugetului local,face cunoscut consilierilor motivul 
rectificării acestuia.
       Punctul 2 privind utilizarea fondului de rulment este prezentat de către   
d-na  Magyari Julianna-Hajnalka – contabil,care  explică de asemenea  
scopul şi motivul  iniţierii proiectului de hotărâre privind utilizarea sumei de 
bani din excedentul anual al comunei.
       Punctul 3 privind decontarea cheltuielilor de transport cadrelor 
didactice este prezentat de către d-na Hangan Aurelia,care face cunoscut 
suma propusă pentru decontare.
       Nemaifiind alte discuţii,se supun separat spre aprobare ,hotărârile 
iniţiate de primar,de la nr. 41-43/2012.
        Sunt aprobate în unanimitate de voturi hotărârile nr.41-42 şi cu 8 voturi 
„pentru „şi 1 vot „contra „ hotărârea nr.43.
        Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
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