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                                                PROCES  - VERBAL,

         Incheiat azi 29 septembrie 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 11 consilieri în funcţie.
       In calitate de invitat participă d-na Magyari Julianna-Hajnalka, contabil.
       La şedinţă  sunt prezenţi şi locuitori ai cartierului de locuinţe Orizont din 
Localitatea Livezeni.
       Şedinţa este legal constituită.
       Se supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare,care a fost 
pus 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 rectificarea bugetului local
  2.Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei primarului 
nr.164/11.08.2015
  3.Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport cadrelor 
didactice
  4.Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi
  5.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind 
lucrarea Extindere reţele electrice de joasă tensiune - comuna Livezeni
  6.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
investiţia Reabilitare  şi modernizare drumuri în comuna Livezeni, judeţul 
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  7.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor şi 
a instrumentării proiectului Reabilitare şi modernizare drumuri în 
com.Livezeni,jud.Mureş
  8.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
realizarea  Investiţiei – Lucrări de asfaltare, comuna Livezeni, judeţul Mureş.
  9.Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
privind achiziţionarea şi montarea unor camere de supraveghere in comuna 
Livezeni
10.Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru construirea de trotuare în comuna Livezeni
  11.Petiţii şi interpelări

  Ordinea de zi este aprobată în  unanimitate.
  Preşedintele de şedinţă, dl.Banyai Istvan, propune inversarea ordinii de zi şi 
analizarea, mai intai, a petiţiei depusă de către locuitorii cartierului de locuinţe 
Orizont.
  Consilierii îşi exprimă acordul în unanimitate.
      Dl.Ceadeş Cristian, consilier, prezintă petiţia depusă, motivul pentru care 
cetatenii din cartierul Orizont sunt prezenţi şi menţionează că nici un punct din 
vechea solicitare a unor lucrari in cartier nu a  fost rezolvat până la această dată.
   D-na contabil – asfaltarea este prevăzută în buget.
   Dl.preşedinte de şedinţă – de asemenea şi hidranţii.
   Dl.primar – putem cuprinde o stradă pentru asfaltare predată de Contrascom
Benţa. BCR a deblocat  o porţiune din strada Sudului, cea de la intrarea in 
cartier pana la nr 11. Aşteptăm răspuns si de la Banca Romaneasca pentru  
intrarea în regim de proprietate publica, pentru a putea face investiţii pe acest 
tronson. Oricum, o strada pe sub care sunt trase toate utilitatile publice: 
canalizare, apa, energie electrică, tv etc nu o poate valorifica banca.
   Este pregătit si un proiect pentru asfaltare.
   Referitor la iluminatul public, mai trebuie 10 stâlpi care se pot achiziţiona,
sunt bugetaţi.
   Dl.Ceadeş Cristian , consilier – dl. Ing. Carabela nu a făcut nimic în acest 
sens, eu nu-l pot obliga sa inceapa lucrarea...
   Dl.primar – trebuie vorbit cu inginerul şi achiziţionaţi stâlpii.
   Dl.Ceadeş Cristian , consilier – canalizarea pluvială pe al Amurgului si partial 
Sudului s-a făcut din banii riveranilor, s-a promis asfaltarea acelui tronson, cand 
se va face? Masuratorile si documentatia au fost facute, vine iarna...
Mai există două porţiuni, pe Al .Sudului, in zona bisericii, şi partial Al.Lunii,
unde canalizare pluvială nu există.Pe scurt, astea ar fi nemulţumirile cetatenilor 
prezenti aici astazi.
   Dl.primar – partea cu hidranţii a fost bugetată încă de anul trecut.
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   Locuitor cartier – care este stadiul preluării sistemului de apă ?
   Dl.primar – în momentul preluării, trebuie să fim siguri că Aquaserv-ul preia 
sistemul de la noi, si să ne dea termene pentru remediere.
   Dl.preşedinte de şedinţă – au fost zvonuri că nu vreau să semnez protocolul.
   Eu personal am spus că sunt necesari si specialişti în comisie.
   La fiecare şedinţă au venit alte persoane din partea Aquaserv, toată lumea 
fuge de această răspundere.  Sunt anumite acte care ar putea rămâne pe primăria 
Livezeni, dacă Aquaservul nu le acceptă. Vreau ca Aquaserv-ul să-si dea 
acceptul.
    Dl.Gyorgy Karoly , consilier – când se întâmplă asta ?
    Dl.preşedinte de şedinţă – avem actele. De la Aquaserv ni s-a spus că în 2-3 
zile primim acordul.  Ne asigurăm că într-un an putem pune la punct toate 
punctele inventarului acestui sistem.
     Locuitor cartier Orizont – in cartier, pe Al.Sudului sunt mari probleme cu 
starea drumului, e primul punct care ar trebui rezolvat. Canalizarea pluviala 
deja nu mai functioneaza, ca s-a infundat cu pietris. Nu vreau să fac doar eu de 
serviciu, să curăţ strada.
     Dl.Vultur Cristian, consilier – trebuie să repare Consiliul Local ceea ce 
investitorul nu a făcut sau a facut prost in Orizont. Multe străzi din Livezeni  
arată mult mai rău dacat cea de care spuneti dvs. Putem aduce si noi aici 3000 
de oameni care au aceleaşi probleme. Bugetul de la nivel national si judeţean se 
alocă în funcţie de numărul populaţiei, mare parte a celor din cartier refuză să-şi 
schimbe domiciliul de Tg Mures...
    Locuitor cartier - dacă ne gândim la orice comunitate care se dezvoltă, dacă 
se achiziţionează un teren, se fac lucrări pentru infrastructură .Dacă ne uităm la 
cartier, s-a preluat cu toate utilităţile gata facute. Venim noi din cartier cu 
impozite, plătim în concordanţă cu ceea ce deţinem, iar dvs. indreptati banii 
noştri catre alte obiective...
      Noi nu beneficiem de şcoli,în sensul că nu optăm pentru ele.
      Noi am cumpărat o parte din lămpile pt stalpi; s-au atras, in mai multe 
randuri, sponsorizări pentru repararea drumurilor din cartier. Dar cu banii din 
taxele noastre ce se intampla? E vorba de un pic de bunăvoinţă.
      Dl.preşedinte de şedinţă – este o discrepanţă între comuna Livezeni şi 
cartierul Orizont.  Asfaltarea iniţială a fost făcută de comuna Livezeni.
      Dl.Ceadeş Cristian, consilier – este de bun simţ ce vor aceşti oameni, nu va 
suparati.
      Dl.primar – stâlpii sunt prevăzuţi din ianuarie, dar sunt bugetaţi pentru 
trimestrul IV. In funcţie de cum intră banii la primarie. Nu se pot face toate 
lucrarile in trimestrul unu.
   Locuitor carter -  nu are rost să ne certăm, problema este în felul următor: în 
urmă cu un an şi jumătate am discutat la primărie , ni s-a spus că nu sunt bani pt 
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pluviala, dar partea de asfaltare va deveni o prioritate şi se va face. Nu s-a făcut 
nimic. Înţeleg că trebuie făcut ceva pentru fiecare. insa trebuie să se ţină cont  
aolo unde s-au investit bani de către locuitori. Comuna trebuie să se dezvolte.
  Toţi vrem să se facă astăzi, mâine, facem ce putem...
  Dl.Vultur Cristian, consilier – la fel e şi restul comunei, trebuie să găsim o 
soluţie, fără presiuni.
  Dl.Ceadeş Cristian,consilier – Nu sunt presiuni, insa de 3 luni aşteptăm aceasta 
asfaltare de 1500 de mp, cu toate conditiile indeplinite: apa, canalizare pluviala, 
totul. Când se rezolvă ?
  Dl.preşedinte de şedinţă – pe partea de asfaltare, în mare am discutat ieri si 
astazi, in sedintele de comisii. Până la sfârşitul şedinţei putem da răspuns 
pentru asfaltare.
  Dl.preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-nei Magyari Hajnalka – contabil, pentru 
prezentarea primului punct al ordinii de zi privind rectificarea bugetului local.
Dl.preşedinte de şedinţă –propun să se discute pe puncte.

  Dl.preşedinte de şedinţă menţionează noile sume propuse pentru asfaltări
  D-na contabil – trebuie să am proiect pentru lucrare, documentaţia necesară.
  Dl.preşedinte de şedinţă – nu avem în toate satele oferte.
  Dl.Ceadeş Cristian,consilier – sunteţi de acord să daţi drumul la cele 130.000 
de lei pt asfaltarea în Orizont, sau nu ? Exista tot ce trebuie, documentaţie 
tehnica, oferta-deviz financiar, suma e bugetată.  Daţi drumul la această lucrare 
sau nu, ca vine iarna. ?
  Dl.Acs Sandor,consilier – de ce vorbeşte dl.Ceadeş numai de lucrarea lui ?
  Dl.Vultur Cristian,consilier – sunt multe străzi incluse în proiectul pt obtinere 
de finanţare europeană.
  Dl preşedinte de şedinţă – cartierul Orizont trebuia cuprins în proiectul PNDR.
  Dl.Ceadeş Cristian , consilier – cel mai logic e să facem lucrările etapizat, 
trebuie inceput de undeva!
  Dl.preşedinte de şediţă – spuneţi, domnilor consilieri ?
  Dl.Ceadeş Cristian,consilier -  nu putem să le facem pe toate deodată.
  Dl.preşedinte de şedinţă – eu personal vreau să am asigurarea că se vor face şi 
restul străzilor.  Se pot bugeta lucrările de asfaltare ?
  Dl.Acs Sandor, consilier – trebuie studiat proiectul, să se vadă dacă după 
proiect se pot face lucrările.
  Dl.primar – trebuie modificate ambele proiecte de finantare europeana: si pt 
asfaltare si pt canalizare.
  Dl.preşedinte de şedinţă – pentru asfaltare, propunem 910 mii lei, in loc de 200
de mii.
  Dl.Vultur Cristian ,consilier – să asfaltăm drumurile secundare, sa nu pierdem 
punctaj la proiectul european scotand din el drumurile principale.

Dl.preşedinte de şedinţă – în legătură cu bugetul, dacă mai aveţi alte întrebări ?
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  Dl.preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-nei Magyari Julianna Hajnalka –
contabil, pentru prezentarea punctului 2 al ordinii de zi, privind validarea 
dispoziţiei primarului nr.164/2015.
  D-na contabil – s-au primit sume pentru titluri executorii pentru cei din 
învăţământ- 23 mii lei.
  Dl.preşedinte de şedinţă – din hotărâre nu reiese clar.
  D-na contabil – din raport rezultă aceste modificări.
  Dl.preşedinte de şedinţă – de ce  nu se referă hotărârea la acel punct ?
  D-na contabil – aşa cer finanţele.  Explică  destinaţia sumelor cuprinse în 
proiectul de hotărâre.
  D-na Hangan Aurelia – secretarul comunei, prezintă punctul 3 al ordinii de zi 
privind decontarea cheltuielilor de transport cadrelor didactice.
  Punctul 4 privind atribuirea de denumiri de străzi este prezentat de către 
dl.preşedinte de şedinţă. Explică amplasamentul unde vor fi cele 2 denumiri .
  Punctul 5 privind lucrarea de extindere reţele electrice este prezentat de către 
dl.primar.
Analizarea  punctelor  6 şi 7 se amână  pentru o alta sedinta.

  Punctul 8 este prezentat de către dl.Ceadeş Cristian – consilier.
Punctul 9 privind achiziţionarea  şi montarea camerelor de supraveghere  este 

prezentat de către dl.primar
  Dl.Acs Sandor,consilier – am văzut devizul,nu este prevăzut ce fel de camere 
sunt cuprinse, puteţi să ne spuneţi ceva ?
  Dl.preşedinte de şedinţă – vă citesc oferta primită pentru camere, la care 
menţionează ce se adaugă.
  Dl.primar – pe stâlp este partea de alimentare a camerei.
  Dl.Laszlo Arpad ,consilier – fiecare stâlp are inpământare.
  Dl.Acs Sandor,consilier – am primit informaţii că se poate face la 50% din 
preţ, e cu suspiciune această ofertă.
  Dl.preşedinte de şedinţă - referitor la pct 10 al ordinii de zi,a fost  aprobat  în 
luna ianuarie a.c.
   Petiţii şi interpelări:
   Dl.Gyorgy Karoly – consilier : propun  amplasarea unui indicator trecere 
pietoni în centrul  satului Livezeni.
   Dl.primar – mai indicat ar fi unul de atenţionare.
    S-au supus, separat, spre aprobare hotărârile iniţiate de către primar  nr. 39 -
45 / 2015.
    In unanimitate de voturi au fost aprobate hotărârile nr. 39-41,43-45
    Hotărârea nr 42 a fost adoptată cu 10 voturi ”pentru” şi 1 vot „contra”
(dl.Orban Sandor)
    Intrucât  ordinea de zi a fost epuizată, dl.Tătar Vasile - primarul comunei 
Livezeni, declară închise lucrările şedinţei.
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                   SECRETAR,
        Banyai Istvan                                                                                          Hangan Aurelia

                                              


