
                                                       PROCES  - VERBAL,

            Incheiat azi 17 mai 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 12 consilieri  în funcţie,din 13.
          Şedinţa este legal constituită.

         In calitate de invitată pentru susţinerea  rapoartelor de specialitate participă d-na Magyari 
Hajnalka,contabil.

          Se supune spre aprobare procesul verbal ale şedinţei ordinare  din data de 25.04.2017 ,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 insușirea inventarului domeniului public și privat al comunei 
Livezeni.

       3.Petiţii şi interpelări    
      Ordinea de zi este aprobată în unanimitate de voturi.

      Domnul  Dobos Levente Szilveszter,preşedinte de şedinţă  dă cuvântul doamnei Magyari 
Hajnalka,contabil pentru a prezenta punctul 1 al ordinii de zi privind rectificarea bugetului local.
    Numerele de casă se achiziționează și se plătește contravaloarea.

     Dl.primar- dacă unii nu vor să plătească ?
     Dl.Moldovan Antal Janos,consilier – legal ar fi să fie plătit peste impozit.

      Nimeni nu cere să se facă ilegalitate.
    Dl.primar – dacă se ajunge la imputări de către curtea de conturi vor fi discuții mai largi pe 

tema numerelor.
    Contabila să se documenteze în privința achitării contravalorii numerelor de casă.

  D-na contabil – ar fi bine să prevedem în buget contravaloarea numerelor de casă.
    Din fondul de rezervă iau 18 mii de lei și-i pun pentru tăblițe și vedem varianta legală.             

Domnul președinte de ședință-dacă mai sunt întrebări ?
     Nemaifiind întrebări se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind aprobat în unanimitate.
     Domnul primar propune, anterior analizării punctului 2 al ordinii de zi să-i fie dat cuvântul d-
nei Borda,prezentă în sala de ședință .

   Domnii consilieri  sunt de acord cu propunerea făcută.
    D-na Borda – menționează că a cumpărat un teren,a făcut documente de repoziționare și are 

nevoie de acordul vecinilor,a obținut acordul doar a unui vecin.
     Propune consilierilor studierea petiției.



    Domnul primar – menționează că problemele pe linia fondului funciar nu sunt de competența 
consiliului local ,în termenul prevăzut va fi formulat  raspuns  de către compartimentul de 

specialitate.
      D-na Borda menționează că s-a adoptat hotărâre de către consiliul local pentru un teren care-i 
aparține

      D-na secretar –hotărârea este legală ,terenul în cauză în suprafață de 463 mp este proprietate 
publică a comunei Livezeni.

   Punctul 2 al ordinii de zi privind insușirea inventarului domeniului public și privat al 
comunei Livezeni este prezentat de către domnul primar.
    Domnul primar – cu lipsurile cum este, va fi votat.
    Primul lucru când am fost ales a fost  să fie aprobat inventarul.

    Inventarul este făcut,l-am întocmit cu viceprimarul.
     Lucrurile care pot fi casate,se vor casa.

  Sunt multe întrebări,poziții neclarificate.
Raportul nu este făcut cum trebuie.

   In raport nu văd lipsurile semnalate de mine,asta înseamnă că am lucrat degeaba.
   Nu sunt stipulate elementele din tabel.

   Sunt multe întrebări,poziții neclarificate.
   Avem lipsă un excavator pe care nu sunt acte.

   Se zice că utilajul e la Imre.Utilajul a fost cumpărat.
    Oamenii spun că o zi a stat în primărie și din a 2-a zi îl folosește Imre.

   A fost în stare de funcționare când s-a cumpărat.
   Dl.Tătar Iuliu,consilier – să plătească cine l-a folosit.

  Cu acordul domnilor consilieri acest punct al ordinii de zi se amână pentru  întocmirea  
corectă a raportului comisiei de inventariere.

   Petiții și interpelări:
   Se reanalizează  cererea d-lui Poponuț Andrei Emil înregistrată la primăria comunei Livezeni 

sub nr.1311/2017 prin care solicită un ajutor financiar pentru activități sportive.
   Dl.Tătar Iuliu,consilier – vreau să-mi dați un răspuns pentru Poponuț.

  In situația în care acest copil vine cu rezultate excelente merită compensat.
  Dl. primar – în cazul în care are un merit  se acordă un premiu.

Dl.Vultur Cristian,consilier – să facem un fond de premiere.
Dl.Moldovan Antal Janos,consilier – eu nu prea sunt de acord să se acorde premii unor copii 

din alte comune.

Dl.Csiki Imre Sandor,consilier – să-l ajutăm că merită.
  Dl.Moldovan Antal Janos,consilier -  nu putem da 5000 de euro anual.

    Dl.primar – când se va obține un rezultat vom discuta.
  Supusă la vot propunerea  pentru un eventual premiu de excelență,un nr. de 8 consilieri ar fi de 

acord  și domnul consilier Csiki Imre Sandor aprobă   acordarea sumei de 1000 euro/an.
  Nemaifiind  discuţii asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi care au format obiectul 

dezbaterii, lucrările şedinţei se declară închise. 

   PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                              SECRETAR,
     Dobos Levente-Szilveszter                                                                     Hangan Aurelia


