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                                                       PROCES  - VERBAL,

            Incheiat azi 10 aprilie 2018 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 avizierul primăriei, consilierii 
luând cunoştinţă prin semnarea convocatorului.
          In urma convocării, la şedinţă sunt prezenţi un nr. de 13 consilieri  în funcţie,din
nr.total de 13.
          Şedinţa este legal constituită.
         In calitate de invitaţi pentru susţinerea  rapoartelor de specialitate participă d-na 
Magyari Julianna Hajnalka,contabil și d-na Bardoczi Annamaria Magdolna,inspector 
impozite și taxe.
          Se supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare  din data de  21.03.2018
și procesul verbal al ședinței de îndată din data de 26.03.2018.
    Sunt aprobate 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  rectificarea bugetului local
        2.Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale începând cu anul 
2019.
       3.Diverse  

Ordinea de zi este aprobată în unanimitate de voturi.
       Domnul Ceadeș Cristian, președinte de ședință dă cuvântul dnei Magyari Julianna 
Hajnalka,contabil pentru prezentarea punctului 1 al ordinii de zi privind rectificarea 
bugetului local.
       Domnul primar – s-au bugetat sume pentru execuția celor 2 străzi,pentru salarii și alte 
lucrări ,sume care au fost prezentate în ședința comisiilor.
    Dl.președinte de ședință-dacă sunt întrebări pe marginea proiectului ?
      Nefiind  întrebări dl. președinte de ședință supune spre aprobare proiectul de hotărâre.

   Este aprobat în unanimitate de voturi.
      Domnul președinte de ședință dă cuvântul d-nei Bardoczi Annamaria 
Magdolna,inspector pentru prezentarea punctului 2 al ordinii de zi privind indexarea 
impozitelor și taxelor locale începând cu anul 2019.
       Domnul Ceadeș Cristian, președinte de ședință-modificarea este impusă de noul cod 
fiscal.
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        Domnul primar – am rămas să discutăm în partea 2-a a anului,să vedem ce se mai 
poate modifica.
       Domnul președinte de ședință-dacă sunt întrebări pe marginea proiectului ?
      Nefiind  alte întrebări dl. președinte de ședință supune spre aprobare proiectul de 
hotărâre.
         Este aprobat în unanimitate de voturi.
         3.Diverse.
         Domnul primar informează domnii consilier că va pleca pentru o perioadă de 2 
săptămâni în concediu legal de odihnă,începând din data de 12.04.2018,perioadă în care se 
vor  derula în continuare toate actiunile propuse.
        Domnul Tătar Iuliu,consilier – în legătură cu salubrizarea?
        Domnul primar – a câștigat o firmă,prețul contractului este de 162240 lei + TVA –
30.824,6 lei.

       Domnul primar-eu propun să rămânem pe gospodării,voi propune acest punct pentru 
analiză, eu aș reduce taxa la 12 lei.
      Pubelele mari pentru curățenie generală vor rămâne în centrul comunei.
      Trebuie să avem 2 pubele pentru gunoi selectiv.
      Am găsit o sursă prin care putem primi gratis saci pentru gunoi,sunt sate unde 90% este 
realizată această problemă.
        Domnul Vultur Ioan Cristian,consilier- mai putem amplasa coșuri stradale?
        Domnul primar – se notează să se comande pe SEAP.
        Domnul Ilea Gelu Victor,consilier- La Gomboș 2-3 trebuie puse.
        Domnul Ács Sándor,consilier- când se va face curățenia generală?
        Domnul primar – săptămâna viitoare.
        Domnul Vultur Ioan Cristian,consilier- am făcut demersuri,s-a reparat cât de cât 
str.Sportivilor,să facem ceva la șanț,stagnează apa,am nevoie pentru o oră de tractor.
       Domnul Ács Sándor,consilier – domnul viceprimar am solicitat pentru str.Livezii 
grederul .
         Domnul primar – e pregătit contractul pentru semnat.
        Conform priorităților se va începe să se lucreze.
        Domnul  președinte de ședință – așteaptă lumea radarul să acționeze în cartierul 
Orizont.
        Domnul Lászlo Arpád,consilier – cu plombările începeți pe strada noastră,e dezastru.
   Nemaifiind  discuţii asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi care au format 
obiectul dezbaterii, lucrările şedinţei se declară închise. 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                              SECRETAR,
         Ceadeș  Cristian                                                                              Hangan Aurelia


