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                                                              PROCES  - VERBAL,

         Incheiat azi 11 august 2015, 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 
afişierul primăriei, consilierii luând cunoştinţă prin semnarea convocatorului.
       In urma convocării, la şedinţă sunt prezenţi 8 consilieri .
       Şedinţa este legal constituită.
       Se supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare,care a fost 
puse 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 decontarea cheltuielilor de transport cadrelor 
didactice
      2.Proiect de  hotărâre privind  aprobarea sărbătoririi  Zilelor comunei 
Livezeni
    3.Proiect de hotărâre privind acordarea biletelor de călătorie pe mijloacele 

de transport în comun ,pensionarilor şi persoanelor vârstnice cu domiciliul 
stabil în com.Livezeni. 
      4.Petiţii şi interpelări
   In conformitate cu prevederile art.43 alin(1) din legea administraţiei publice 
locale,dl.primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu următoarele   puncte :
     5.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.26/28.05.2014
    6.Executarea lucrărilor de asfaltare în cartierul Orizont
      Ordinea de zi  în forma finală  este aprobată în  unanimitate.
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      Dl.Banyai Istvan,preşedintele şedinţei dă cuvântul d-nei secretar pentru 
prezentarea primului punct al ordinii de zi privind decontarea cheltuielilor 
de transport cadrelor didactice.
       Punctul 2 privind  aprobarea sărbătoririi Zilei comunei Livezeni este 
prezentat de către dl.Banyai Istvan,preşedinte  de şedinţă.
       Punctul 3 privind acordarea biletelor de călătorie pe mijloacele de 
transport     în comun pensionarilor şi persoanelor vârstnice cu domiciliul 
stabil în com.Livezeni se prezintă de către dl.preşedinte  de şedinţă,care 
explică detailat procedura eliberării acestora.
       Dl.Nagy Zoltan ,consilier – de câte ori se depune cerere ?
       Dl.preşedinte – să vedem cum funcţioneză şi apoi putem elibera pentru 1 
an,facem un fel de abonament,sau ne mai gândim.
       Dl.primar – cu pensionarii s-ar putea proceda şi astfel:prezintă biletul de 
pensionar şi se bifează.
       Dl.preşedinte de şedinţă – facem un test şi apoi hotărâm.
       D-na Toldi Gyongyike – dacă nu se consumă luna curentă se foloseşte  
luna următoare.
      Dl.preşedinte de şedinţă – nu vreau să cumpărăm mai mult de 100 de 
bilete.Să le distribuim,vedem cum.
     Punctul 5 privind propuneri pentru modificarea HCL nr.26/28.05.2014 
este prezentat de către dl.primar.După toată corespondenţa ce Benţa am primit 
un răspuns foarte simplu,cât i se permite de creditor.Vă dau setul de acte să-l 
studiaţi.
     Prezintă adresele transmise de firma.
     Dl.preşedinte de şedinţă prezintă expunerea de motive.
     Dl.preşedinte de şedinţă – noi propunem jumătate din sumă.
    Dl.primar – dacă constată nelegalitate cei de la Prefectură o notifică.
     Dl.preşedinte de şedinţă – trebuie să alegem din 2 variante, sau niciuna.
     Dl.Ceadeş Cristian ,consilier – am găsit o neconcordanţă:există o singură 
soluţie,nu 2.
      Dl.primar – prin preluarea sistemului ,operatorul o să fie unul singur.E 
tergiversată destul de demult,mai sunt 2 luni până declara falimentul.
      Dl.Ceadeş Cristian,consilier – sunt anexate unele hârtii.Cum a rămas cu 
Consiliul judeţean,care prevedea altele ?
      Dl.primar – Consiliul judeţean ne-a lăsat,fără să se implice.Pe noi ne 
interesează bunăstarea oamenilor nu partea politică.
       Dl.preşedinte de şedinţă – suma nu e bugetată.
       Dl.primar – e o promisiune ,plăţile le putem face eşalonat pe o anumită 
perioadă.Mi s-a spus că dacă acceptă masa credală,se va face predarea pănă la 
sfârşitul lunii august a.c.
      Se prezintă punctul 6 privind executarea lucrărilor de asfaltare în cartierul 
de locuinţe Orizont.
       Dl.Ceadeş Cristian- consilier –era vorba să mai adăugăm ceva.
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       Dl.preşedinte de şedinţă – nu este finalizat.
       Dl.Ceadeş Cristian,consilier – dacă mai punem ceva pe lângă cei 200 mii 
lei?
      Dl.Nagy Zoltan-consilier –cât avem pentru asfaltare ?
      Dl.preşedinte de şedinţă – 2 miliarde am pus în ianuarie,am primit în plus 
dar nu am bugetat .
      Dl.Nagy Zoltan,consilier – să se împartă să nu mai fie discuţii
       Dl.primar – avem un proiect pe drum,dacă asfaltăm trebuie refăcut 
proiectul,zic să prioritizaţi,să vedem cu ce mergem înainte.
       Un proiect pus spre finanţare nu se poate modifica.
      Dl.preşedinte de şedinţă – avem bani,trebuie să decidem,dacă facem 
străzi,canalizarea va costa mult mai mult.
       Dl.Laszlo Arpad,consilier – avem proiect pentru canalizare ?
      Dl.primar – este proiect.
       Dl.preşedinte de şedinţă – avem 2 miliarde pentru asfaltare,hotărâţi ce 
facem ?
      Dl.Nagy Zoltan,consilier – dacă vrem să nu mai fie discuţii să împărţim în 
5.
       Facem canalizarea.
      Dl .preşedinte de şedinţă – să alocăm toţi banii pentru canalizare şi să 
asfaltăm o stradă în Orizont.
       Dl.Ceadeş Cristian,consilier – care bani ?
       Dl.preşedinte de şedinţă –  reaminteşte  sumele  aprobate şi propune ca 
execuţia să se pornească simultan.
      Dl.Ceadeş Cristan ,consilier – nu e corect.Am făcut o propunere.Am pus 

noi în buget bani pentru asfaltare.
      Dl.preşedinte de şedinţă – şi eu am pus pentru canalizare,să se facă cele 2 
proiecte împreună.
      Dl.Laszlo Arpad,consilier – noi stăm de 50 de ani fără asfalt.
      Dl.Ceadeş Cristian ,consilier – voi nu vreţi asfaltare în Orizont,acea stradă 
are şi apa şi canal.
       Dl.Nagy Zoltan ,consilier – am spus să împărţim la 5.
      Dl.Ceadeş Cristian ,consilier – nu s-au făcut cu banii din buget lucrări în 
cartier.
      Dl.preşedinte de şedinţă- am propus canalizare în ianuarie,am sperat că 
poate se acceptă.
    Impreună am votat bugetul
     Dl.Ceadeş Cristian ,consilier – cine n-a aprobat,voi între voi nu aţi fost de 

acord.
    Nu se poate să nu vreţi nimic.E vorba de 1480 mp pentru asfaltare,pentru 
restul renunţăm deocamdată.
     Dl.Orban Sandor,consilier – de canalizare ne putem apuca.
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    DL.Ceadeş Cristian ,consilier – sunt de acord să facem şedinţă luna viitoare 
pentru canalizare.
    Dl.preşedinte de şedinţă – în fiecare an trebuie alte acte,alte  devize.
    D-na Toldi Gyongyike ,consilier – de câţi bani avem nevioe pentru 
canalizare ?
    Dl.primar – este deviz întocmit
    Dl.Ceadeş Cristian,consilier – canalizarea trebuie începută în satele 
principale.Sunt de acord să reparăm străzile şi în Poieniţa,care e soluţia
     D-na Toldi Gyongyike ,consilier-pietruirea nu e o soluţie.Să nu aducă 
piatră.
    Dl.primar pentru 1485 mp zic că ar trebui dat drumul să se asfalteze.
    Dl.Nagy Zoltan,consilier – ar trebui să se facă un angajament.Noi n-o să 
avem apă nici la anul.
    Dl.Ceadeş Cristian,consilier – să fim mai pozitivi,s-au făcut nişte lucruri.
    Dl.primr – cineva trebuie să-şi asume răspunderea pentru un început şi un 
sfârşit de proiect.
    Din acest an nu se mai acceptă nici inventarele fără extrase CF.
    Dl.preşedinte de şedinţă – sunteţi de acord cu canalizarea? mi se pare logic 
să se facă canalizarea.
    D-na Toldi Gyongyike – la Poieniţa nu se poate face nimic,nici asfalt nici 
canalizare.
    Dl.preşedinte de şedinţă-trebuie să predăm cât mai urgent proiectul pentru 
canalizare.
    Dl.primar – putem merge cu un proiect complet,ne asumăm cheltuielile 
neeligibile şi le plătim de la bugetul local.
     Dl.Ceadeş Cristian,consilier-rămâne valabil asfaltarea acelei străzi sau nu 
dacă sunteţi de acord , acum 2 săptămâni am spus că rezolvăm această 
problemă ?
      Nu văd de ce nu aţi fi de acord.
      Dl.primar –fiind bugetată să asfaltăm cei 1485 mp
      Dl.preşedinte de şedinţă – să discutăm cu proiectantul să stabilească 
traseul pentru canalizare în Poieniţa şi asfaltare,o parte a drumului.
      D-na Toldi Gyongyike – în Poieniţa pe unele zone nu se poate circula.In 
fiecare an se pun bolovani pe drum.
     S-au supus, separat, spre aprobare hotărârile iniţiate de către primar  nr. 35 
-38 / 2015.
     In unanimitate de voturi au fost aprobate.
     Intrucât  ordinea de zi a fost epuizată, dl.Tătar Vasile - primarul comunei 
Livezeni, declară închise lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                   SECRETAR,
        Banyai Istvan                                                                                             Hangan Aurelia
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