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                                                       PROCES  - VERBAL,

            Incheiat azi 14 iunie 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 11 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 Laszlo Dalma Emoke,asistent social.
         Se supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare  din data de  
23.05.2018.
       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.Diverse            
     In conformitate cu prevederile art.43 alin(1) din legea administraţiei publice locale, 
domnul primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu următorul  punct :
   3.Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor și criteriilor de acordare a ajutoarelor 
de urgență.
     Ordinea de zi în forma finală este aprobată în unanimitate de voturi.
   Dl.Tătar Iuliu ,președinte de ședință dă cuvântul doamnei Magyari Julianna Hajnalka-
contabil , pentru prezentarea pct.1 al ordinii de zi   privind rectificarea bugetului local.
     Dl.președinte de ședință- materialul a fost prezentat și în ședința comisiiilor,dacă sunt 
întrebări pe marginea proiectului ?
     Nefiind  întrebări dl. președinte de ședință supune spre aprobare proiectul de 
hotărâre.

      Este aprobat în unanimitate de voturi.
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         Dl.Tătar Iuliu-președinte de ședință dă cuvântul d-nei Laszlo Dalma Emoke,asistent 
social pentru prezentarea punctului 3 al ordinii privind aprobarea condițiilor și criteriilor de 
acordare a ajutoarelor de urgență.
         Dl.președinte de ședință- comisiile de specialitate au analizat raportul,este vorba și de 
copiii din satul Livezeni  care au fost arși.
       Dacă aveți întrebări pe marginea proiectului ?
        Nefiind  întrebări dl. președinte de ședință supune spre aprobare proiectul de 
hotărâre.
       Este aprobat în unanimitate de voturi.
      Diverse:

     Dl.Ceadeș Cristian,consilier- am o solicitare a locuitorilor cartierului Orizont- vor 
amplasarea a 2-3 camere în intersecțiile principale,să se stabilească un perimetru ,nu mai 
este pază în cartier.
     Dl.primar – anul viitor vom cuprinde sume în buget,vor fi înlocuiți stâlpi,vor fi realizate 

și alte lucrări.
    Să vedem ce rectificare va fi și vom putea discuta prioritățile pentru anul viitor.

    Să începem proiectarea pentru anul viitor,ar fi important să mai asfaltăm câteva străzi 
principale.
   Dl.Ceadeș Cristian,consilier – dacă se poate să se ia nisipul din cartier.

  Dl.Acs Sandor,consilier-pe strada Livezii iarăși s-au format niște găuri,în zona unde se 
construiesc case.
      Dl.primar – viceprimarul va vorbi cu firma Romaris pentru  repararea drumului.
      Dl.președinte de ședință – în legătură cu stațiile de autobuz,am văzut că se lucrează 
ceva.
     Dl.primar – pe acea parte vom pune un strat de asfalt,refugiul va fi pe partea cealaltă.

      Dl.președinte de ședință – cineva a cerut extinderea rețelei de apă mai încolo de 
str.Bujorului,lângă DJ.
      Dl.primar – 1050 m mergem în sus,către Sînișor.
      Dl.Gyorgy Alexandru,consilier – cu asfaltarea la Sînișor?
      Dl.primar – se reface proiectul care e greșit.
     Dl.Acs Sandor,consilier – a sosit timpul ca cei de la Cheia casei să taie vegetația.
     Dl.Ceadeș Cristian,consilier – când se va modifica HCL în ce privește amenzile?
    Dl.primar – la ședința următoare.

      Dl.Ilea Gelu Victor ,consilier – vin cu propunerea ca 2-3 luni să fie date amenzi 
minime,pentru început sau măcar avertisment.
     Dl.Acs Sandor,consilier – pe DJ în zona ocolitoare să fie reparate gropile.

      Dl.primar – trebuie să fac o altă adresă la București.
      Dl.primar –am găsit o firmă cu 7 mii de lei pentru casa mortuară din Poienița,elaborare 
SF.
  Nemaifiind  discuţii asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi care au format obiectul 
dezbaterii, lucrările şedinţei se declară închise. 
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