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                                                       PROCES  - VERBAL,

            Incheiat azi 13 decembrie 2017, 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 12 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,consilier 
impozite și taxe.
          Se supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare  din data de  
16.11.2017, care a fost pus la dispoziţia consilierilor în timp util. 
       Este 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	rectificarea	bugetului	local
						2.Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	folosirii	excedentului	anual	al	instituției
						3.Proiect	de	hotărâre	privind		transferarea	excedentului		din	bugetul	veniturilor	
									proprii	în	contul	excedentului bugetului	local	
						4.Proiect	de	hotărâre	privind	virarea	sumelor	din	cont	mandat	în	bugetul	local
						5.Proiect	de	hotărâre	privind	modificarea	HCL	nr.44/25.04.2017	privind	stabilirea			
									impozitelor	și	taxelor	locale	aferente	anului	2018.
					6.Diverse															
   In conformitate cu prevederile art.43 alin(1) din legea administraţiei publice locale, 
domnul primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu următorul    punct :
      7.Proiect de hotărâre privind prelungirea  prin act aditional a   contractului   de 
inchiriere,  incheiat între  comuna Livezeni și firma SC  Kamilla SRL.

     Ordinea de zi în formă finală este supusă spre aprobare.
Este aprobată în unanimitate de voturi.

      Dl.președinte de ședință Ilea Gelu Victor, dă cuvântul d-nei Magyari Julianna 
Hajnalka,contabil pentru prezentarea pct.1 al ordinii de zi privind rectificarea	bugetului	
local,care	a	fost	analizat	și	în	ședința	comisiei	de	specialitate.
      Dl. președinte de ședință-dacă sunt întrebări ?
    Nefiind   întrebări dl. președinte de ședință supune spre aprobare proiectul de hotărâre.
      Este aprobat în unanimitate de voturi.
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    Dl.președinte de ședință Ilea Gelu Victor, dă cuvântul d-nei Magyari Julianna 
Hajnalka,contabil pentru prezentarea punctului	 	 2	 al ordinii	 de	 zi	 privind	 aprobarea	
folosirii	excedentului	anual	al	instituției.
    Dl. președinte de ședință-dacă sunt întrebări ?
    Nefiind   întrebări dl. președinte de ședință supune spre aprobare proiectul de hotărâre.
    Este aprobat în unanimitate de voturi.
     Dl.președinte de ședință Ilea Gelu Victor, dă cuvântul d-nei Magyari Julianna 
Hajnalka,contabil pentru prezentarea punctului	3	al	ordinii	de	zi	 privind	 	 transferarea	
excedentului		din	bugetul	veniturilor		proprii	în	contul	excedentului	bugetului	local.
    Dl. președinte de ședință-dacă sunt întrebări ?
   Nefiind   întrebări dl. președinte de ședință supune spre aprobare proiectul de hotărâre.
   Este aprobat în unanimitate de voturi.
  Dl.președinte de ședință Ilea Gelu Victor, dă cuvântul d-nei Magyari Julianna 

Hajnalka,contabil pentru prezentarea punctului	4	al	ordinii	de	zi	 privind	virarea	sumelor	
din	cont	mandat	în	bugetul	local.
  Dl. președinte de ședință-dacă sunt întrebări ?
    Nefiind   întrebări dl. președinte de ședință supune spre aprobare proiectul de hotărâre.
   Este aprobat în unanimitate de voturi.
			 Dl.președinte de ședință Ilea Gelu Victor, dă cuvântul d-nei Bardoczi Annamaria 
Magdolna,consilier impozite și taxe, pentru prezentarea punctului	 5	 al	 ordinii	 de	 zi
privind	modificarea	HCL	nr.44/25.04.2017	privind	stabilirea	 	 	 	 impozitelor	 și	taxelor	
locale	aferente	anului	2018.
  Dl. președinte de ședință-dacă sunt întrebări ?

Nefiind   întrebări dl. președinte de ședință supune spre aprobare proiectul de hotărâre.
    Este aprobat cu 10 voturi”pentru” și  2 abțineri (domnii consilieri: Vultur Ioan -Cristian 
și Moldován Antal János.)											
     Punctul 7 al ordinii de zi  privind prelungirea  prin act aditional a   contractului   de 
inchiriere,  incheiat de  comuna Livezeni cu firma SC  Kamilla SRL,este prezentat de 

domnul primar.

    Domnul primar – să se păstreze aceleași condiții ,respectiv dacă se vor începe lucrările 
de reparații capitale a clădirii să se aibă în vedere acest lucru.
     Doamna farmacist- de 3 ani sunt în roșu,vreau să vă mulțumesc celor care m-ați ajutat.
    Dl. președinte de ședință-dacă sunt întrebări ?
   Nefiind   întrebări dl. președinte de ședință supune spre aprobare proiectul de hotărâre.
     Este aprobat în unanimitate de voturi
    Diverse – domnul primar-mulțumește domnilor consilier pentru activitatea desfășurată 
și menționează că în acest an a existat o colaborare bună.
  Nemaifiind  discuţii asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi care au format obiectul 
dezbaterii, lucrările şedinţei se declară închise. 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                                  SECRETAR,
          Ilea Gelu Victor                                                                                  Hangan Aurelia


