
                                                              PROCES  - VERBAL,

           Incheiat azi  1 septembrie 2016, 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 
afizierul primăriei, consilierii luând cunoştinţă prin semnarea convocatorului.

          In urma convocării, la şedinţă sunt prezenţi  11 consilieri  în funcţie.
         Şedinţa este legal constituită.
          In calitate de invitaţi participă dl.Tătar Iuliu şi reprezentanţi ai firmei Euro 

Top.
          Se supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 
3.08.2016 şi ale şedinţelor extraordinare din data de 8 şi 23.08.2016,care au fost 

puse la dispoziţia consilierilor în timp util. 

       Conţinutul acestora  a fost  aprobat  în unanimitate de voturi.
       Dl.Bányai István, primarul comunei Livezeni, supune spre aprobare 

următoarea 
                                              
                                                      o r d i n e     d e    zi   :

  1.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier

  2.Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a   Consiliului local
  3.Proiect de hotărâre privind  aprobarea SF SISTEM DE CANALIZARE APE 

UZATE IN LOCALITATEA LIVEZENI,COMUNA LIVEZENI,JUDEŢUL MUREŞ
  4.Proiect de  hotărâre privind  instrumentarea Proiectului SISTEM DE 
CANALIZARE APE UZATE IN LOCALITATEA LIVEZENI,COMUNA 

LIVEZENI,JUDEŢUL MUREŞ
  5.Proiect de hotărâre privind  modificarea şi completarea inventarului bunurilor 
domeniului public al comunei Livezeni

  6.Petiţii şi interpelări                       
    In conformitate cu prevederile art.43 alin(1) din legea administraţiei publice 
locale, domnul primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu următoarele   

puncte :
  7.Proiect de hotărâre alegerea preşedintelui de şedinţă

  8.Aprobarea Regulamentului privind acordarea finanţărilor nerambursabile 

pentru activităţi non profit.



    Ordinea de zi  în forma finală este supusă la vot  şi este aprobată în  unanimitate.

      Cu acordul consilierilor se inversează ordinea de zi şi se prezintă punctul 7 .

      Se alege preşedinte pentru a conduce lucrările acesteia,dl.consilier Ács 
Sándor.
      Punctul 1 al ordinii de zi nu se analizează,nefiind  depusă confirmarea 

apartenenţei politice a supleantului de pe lista Partidului Social Democrat .
    Referitor la punctul 2 al ordinii de zi privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului local ,d-na Hangan Aurelia menţionează 

că a fost analizat şi la şedinţa anterioară ,fiind modificat corespunzător.
     Dl.Ács Sándor,preşedinte de şedinţă dă cuvântul reprezentantei firmei Euro 
Top pentru prezentarea punctului 3 al ordinii de zi privind aprobarea SF SISTEM 

DE CANALIZARE APE UZATE IN LOCALITATEA LIVEZENI,COMUNA 
LIVEZENI,JUDEŢUL MUREŞ.
    Reprezentanta firmei Euro Top prezintă elementele principale ale studiului de 

fezabilitate,prezintă de asemenea staţiile de pompare.

    Dl. Ács Sándor preşedinte de şedinţă , unde va fi amplasata staţia de pompare 
    Dl.primar  menţionează că staţia de pompare va fi pe carosabil,în curba străzii 

Progresului.
    Reprezentant firmă – arată că sunt mai multe detalii pentru canalizare,pe care 
le prezintă.

    Dl Tătar Iuliu ,invitat – am o senzaţie neplăcută pentru că  se vorbeşte numai 
de canalizare în localitatea Livezeni.
    Mi-e frică ,că noi vom rămâne fără apă.Nu se poate face un proiect care să 

cuprindă toată comuna ?
    Dl.primar – vom face încă un proiect care să cuprindă cele trei sate.
    Ce se poate accesa este mult mai puţin.

    Avem un proiect PNDR ,trebuie să depunem toate avizele.
     Proiectul pentru Livezeni este eligibil.

     Sper să primim aviz favorabil pentru lucrările care vor trebui executate.
     Diametrul conductei e să poată fi preluată toată comuna.

     Am vrut să întocmesc proiectul pentru toată comuna ,dar termenul  este scurt.

     Permiteţi-mi să vă invit la mai multe şedinţe pentru proiecte europene.
     Avem un proiect European la LEADER ,care va intra în acest an,eu am fost 
ales vicepreşedinte al acestei asociaţii.

     Au fost prezentate în cadrul asociaţiei posibilităţile precum  si suma totală 
pentru a fi împărţită,o să apară şi ghidul.
    Dl.preşedinte de şedinţă – am înţeles că sistemul poate prelua mai mulţi 

consumatori.
     Reprezentant firmă – da,aşa este.
     Dl.Vultur Cristian,consilier – pe PNDR putem scrie un  proiect complementar 

?
     Reprezentant firmă – da.
     Face  precizări suplimentare pentru proiect,referitoare şi la valoarea eligibilă.



     Dl .Ilea Gelu Victor,consilier -solicită informaţii suplimentare referitoaare la 
sumă.
     Reprezentant firmă – explică detailat sumele

     Dl.Ceadeş Cristian,consilier – dacă nu se acceptă proiectul,cum se plăteşte 

firma ?
     Dl.primar – se plăteşte SF în totalitate pentru că s-a comandat şi s-a întocmit.

     D-na Toldi Győngyike ,consilier – ce putem spune comunităţii noastre ,când 
va fi începută canalizarea ?
     Dl.primar – trebuie să ajungă conducta din Tg.Mureş la intrarea în Poieniţa,în 

aproximativ 2-3 ani.
        Dl.Vultur Cristian,consilier – să se facă în paralel ridicările SF.

       Reprezentanta firmei Euro Top prezintă punctul 4 al ordinii de zi privind

instrumentarea Proiectului SISTEM DE CANALIZARE APE UZATE IN 
LOCALITATEA LIVEZENI,COMUNA LIVEZENI,JUDEŢUL MUREŞ.

      Menţionează că sunt aceleaşi informaţii care au fost prezentate.
      Dl.primar – sistemul trebuie să funcţioneze.
      Dl preşedinte de şedinţă – este implicat Aquaservul ?

      Dl.primar – da.
      Punctul 5 privind completarea inventarului bunurilor domeniului public al 

comunei Livezeni este prezentat de către dl.primar,care menţionează că va fi 

completat prin cuprinderea, numai a străzilor.
     Punctul 8 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea finanţărilor 
nerambursabile pentru activităţi non profit este prezentat de către domnul 

primar.
     Dl.primar – vom sprijini cultele,putem astfel finaliza  capelele începute.
     Este un regulament în baza căruia putem aloca fonduri,un cadru legal de 

finanţare.

     Regulamentul e întocmit de firma de consultanţă.
     Dl.Vultur Cristian ,consilier – se referă la viitoarele finanţări ?

     Dl.primar – da,vom avea posibilitatea să alocăm fonduri.
     S-au  supus,separat la vot hotărârile iniţiate de primar, de la nr- 27 – 32/2016.
     Au fost aprobate în unanimitate.

    Nemaifiind  discuţii asupra proiectelor  înscrise pe ordinea de zi care au 
format obiectul dezbaterii, lucrările şedinţei se declară închise. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  
SECRETAR,
               Ács  Sándor                                                                                               Hangan 
Aurelia

                                              




