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                                                                     PROCES  - VERBAL,

         Incheiat azi  5 mai 2016, 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 toţi cei 11 consilieri în funcţie.
       Şedinţa este legal constituită.
       In calitate de invitaţi participă:d-na Magyari Julianna-Hajnalka,contabil,d-ra Laszlo Dalma 
Emoke,asistent social şi d-ra Denes Eniko-responsabil urbanism
      La şedinţă participă  2 locuitori ai comunei.
       Se supun spre aprobare procesele verbale ale şedinţelor 
anterioare(ordinară,extraordinară),care au fost puse la dispoziţia consilierilor în timp util, 
înaintea începerii şedinţei.
      Conţinutul acestora 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 nr.123/2016 
  3.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe anul 2015
  4.Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport cadrelor didactice
  5.Proiect de hotărâre privind înfiinţarea poliţiei locale a comunei Livezeni,aprobarea  
     regulamentului de organizare  şi funcţionare,a organigramei si statului de funcţii
  6.Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al    
     comunei Livezeni
  7.Petiţii şi interpelări                     
                                                               
         In conformitate cu prevederile art.43 alin(1) din legea administraţiei publice 
locale,dl.primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu următoarele  puncte :

  8.Aprobarea regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenţă                                                 
  9.Aprobarea cuprinderii in domeniul public a suprafeţei de 463 mp teren
10.Aprobarea alocării sumei de 30000 lei pentru întocmirea planurilor parcelare
11.Aprobare SF,PT bransamente  apă

    Ordinea de zi  în forma finală   este aprobată în  unanimitate.
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    D-na Gherman Corina,preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-nei Magyari Hajnalka-contabil 
pentru prezentarea pct.1 al ordinii de zi privind rectificarea bugetului local.
    D-na Toldi Gyongyike ,consilier – s-a discutat în şedinţa pe comisii .
    Dl.viceprimar repetă sumele analizate.
    D-na  Magyari Kajnalka -,contabil-s-a majorat partea de venituri şi 100 mii lei din fondul de 
rezervă.
    Dl.Banyai Istvan,viceprimar – intrările pe acest an cresc cu 10 000 lei.
    Dl.Vultur Cristian,consilier – putem aloca bani şi pentru Ivăneşti,pentru poduri şi podeţe ?
    Dl.Banyai Istvan,viceprimar – cred că se poate.
    Dl.Vultur Cristian,consilier – banii pentru marea asfaltare,cele 10 miliarde mai sunt ?
    D-na Magyari Hajnalka,contabil,da,sunt pe proiecte.
    Dl.Acs Sandor,consilier- de la PNDR când primim un răspuns ?
    Dl.Tătar Vasile, primar nu se ştie.
    Dl.Banyai Istvan,viceprimar – trebuie să mai aloce fonduri,aşa am fost informat.
    Dl.Ceadeş Cristian,consilier-cine să mai aloce bani,nu suntem în stare să-i folosim.
    D-na Gherman Corina,preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-nei contabil pentru prezentarea 
punctului 2 al ordinii de zi privind validarea dispoziţiei  nr.123/2016.
    D-na contabil – s-au prevăzut în buget contribuţii la salariile personalului din 
învăţământ.Explică sumele cuprinse în bugetul rectificat.
    Dl.Banyai Istvan,viceprimar- nu am văzut materialele ,motiv pentru care mă abţin privind  
acea rectificare.
    D-na Gherman Corina,preşedinte de şedinţă dă cuvîntul d-nei contabil pentru prezentarea 
pct.3 al ordinii de zi privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe anul 2015.
    Dl.Acs Sandor,consilier – din excedent căt s-a cheltuit ?
    Dl.Banyai Istvan,viceprimar – nu prea ne-am atins de excedent.9000 de lei unde am pus?
    D-na contabil – unde e paza.
    Dl.Vultur Cristian,consilier – exact atât primim de la UE pentru realizarea căminelor,cât e 
excedentul.
    D-na Gherman Corina,preşedinte de şedinţă dă cuvîntul d-nei Hangan Aurelia,secretar pentru 
prezintarea punctului 4 al ordinii de zi privind decontarea cheltuielilor de transport cadrelor 
didactice.
   Dl.Vultur Cristian,consilier – d-na Oltean nu răspunde unor solicitări,nu ştiu de ce vin cu tot 
felul de cereri.
   Dl.Ceadeş Cristian,consilier – să o invităm şi pentru luna viitoare la şedinţă.
   Dl.Banyai Istvan,viceprimar-profesorii nu sunt vinovaţi pentru comportarea d-nei director
   Dl.Vultur Cristian,consilier – prin intermediul profesorilor putem rezolva unele 
probleme,dacă şcoala nu ne ajută.......
   Dl.Banyai Istvan,viceprimar – nici n-am ştiut că te-a refuzat.
   Dl.Acs Sandor,consilier – am observat că nu vrea să colaboreze cu voi.
   Dl.Ceadeş Cristian,consilier – le plătim transportul o lună  .
   D-na Gherman Corina,preşedinte de şedinţă dă cuvîntul d-lui Banyai Stvan, viceprimar pentru 
prezentarea pct.5 al ordinii de zi privind înfiinţarea poliţiei locale a comunei Livezeni,aprobarea 
regulamentului de organizare şi funcţionare,a organigramei şi statului de funcţii.
   Dl.viceprimar – am comunicat hotărârea  la care am lucrat,pentru a fi aprobată .
   D-na secretar  propune aprobarea  proiectul de hotărâre în forma pe care l-a transmis d-lor 
consilieri ,considerându-l  legal.
   Dl.Vultur Cristian,consilier – dacă noi plătim şcoala au obligaţia să lucreze în comună 5 
ani,nu 2.
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   Dl.Ceadeş Cristian,consilier – să discutăm luna viitoare această hotărâre.Să discutăm şi modul 
şcolarizării celor care vor fi încadraţi.
  Dl.Gyorgy Karoly ,consilier- cum este în lege să se procedeze.
     Punctul 6 al ordinii de zi nu se analizează,Planul de analiză şi acoperire a riscurilor nefiind 
prezentat.Se propune   amînarea pentru o altă şedinţă.
     D-na  Gherman Corina ,preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-rei Laszlo Dalma –
Emoke,asistent social pentru prezentarea pct.8 al ordinii de zi privind aprobarea regulamentului 
de acordare a ajutoarelor de urgenţă.
    Dl.Vultur Cristian,consilier – cine a stabilit aceste taxe ?
    D-na Hangan Aurelia ,taxele sunt propuse.
    Dl.Gyorgy Karoly,consilier – se prevede întocmirea unei anchete sociale ?
    D-ra Laszlo Dalma –Emoke,da la fel în caz de deces ancheta socială se efectuează  celor 
îndreptăţiţi a beneficia de ajutor.
    Dl.Acs Sandor,consilier – cazul lui Farkas îl putem aproba ?
    Dl.viceprimar – da,s-a finalizat regulamentul,s-a exclus un articol.
   D-na Gherman Corina,preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui primar care prezintă punctul 9 
al ordinii de zi privind aprobarea cuprinderii în domeniul public a suprafeţei de 463 mp teren.
    Dl.primar- terenul este necesar pentru staţia de pompare,este limitrof drumului,este liber şi se 
doreşte obţinerea extrasului de carte funciară provizorie.
     Dl primar prezintă domnilor consilier amplasamentul terenului.
    Punctul 10 al ordinii de zi privind alocarea sumei de 30000 pentru întocmirea planurilor 
parcelare,este prezentat de dl primar .
    Dl.primar – noi avem 290 de parcele respectiv 8,3 km pe comuna Livezeni.
    Dl.Vultur Cristian,consilier – sunt de acord să facem planurile parcelare,dar la solicitările 
noastre ne ignoră.
    Dl.primar – am susţinit ideea de a face racordul cu DJ ,am facut şi alte propuneri,la toate am 
primit răspuns negativ,am avut întâlniri cu cei de la CNDAR ,au invocat prevederile legale 
pentru întocmirea planurilor parcelare.Astfel suntem noi obligaţi să facem aceste planuri pe 
cheltuiala noastră.Terenurile au fost suprapuse,trebuie repoziţionate.Actualul director a promis 
că ne ajută la repoziţionarea acestora.
   Dl.Acs Sandor,consilier – ar trebui să vină să ne arate cineva terenurile suprapuse,să ne facă 
oferte.
   Dl.Banyai Istvan,viceprimar – să lăsăm o marjă de negociere pentru viitor.
   Se amână analizarea acestui punct .
   Punctul 11 privind aprobarea SF,PT  branşamente de apă este prezentat de către d-re Denes 
Eniko,responsabil urbanism.
    Dl . Banyai Istvan,viceprimar solicită menţionarea exactă a sumelor prevăzute.
    Dl.primar - răspunde executantul pentru aceste lucrări,sunt norme clare pentru executarea 
branşamentelor.
    Dl.viceprimar – aprobăm proiectul să poată fi plătit.Nu am înţeles de la proiectant,nu se 
poate face varianta simplă,cum s-a făcut la cetăţeni ?
    Dl .primar – trebuie aprobate proiectele apoi aprobate sume în buget.
    Dl.viceprimar – la partea de preţuri las să decideţi voi,părerea mea e că preţul a ieşit foarte 
scump.
    D-na Gherman Corina , preşedinte de şedinţă-dacă valoarea investiţiei e mare şi valoarea 
proiectului e mare.
    Dl.Acs Sandor,consilier – proiectarea a fost plătită ?
    Dl.primar- nu am plătit încă nimic.



4

    Dl.Banyai Istvan,viceprimar – trebuie făcut simplu,eficient,eu aş cere o rectificare de proiect 
pentru o soluţie mai ieftină.
    Dl.Acs Sandor,consilier – pe proiectant nu-l putem găsim,nu colaborează cu noi,de ce nu 
avem 3 oferte ?
    Dl.Vultur Cristian,consilier – există posibilitatea să fie o variantă mai ieftină ? să amânăm ,să 
ne gândim cum aprobăm.
    Domnii consilieri sunt de acord ca  acest punct să fie reanalizat la o altă şedinţă.
  Dl.Banyai Istvan,viceprimar explică sumele achitate pentru branşament,ca termen de 
comparaţie,considerând că preţurile sunt mari.
    Punctul 7 –petiţii şi interpelări:dl.primar – e discutată  problema  indicatoarelor.
    S-au supus, separat, spre aprobare hotărârile iniţiate de către primar  nr. 22- 28 / 2016.
  In unanimitate de voturi au fost adoptate  hotărârile nr.22,24,25,27,28

   Au fost aprobate cu  cu 10 voturi”pentru” şi 1 vot „contra” hotărârea nr.23 (dl.viceprimar) şi 
hotărârea nr.26, cu 10 voturi „pentru” şi 1 vot”contra”(dl.consilier Gyorgy Karoly)
  Intrucât  ordinea de zi a fost epuizată, d-na Gherman Corina – preşedinte de şedinţă , declară 
închise lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                         SECRETAR,
      Gherman  Corina                                                                                            Hangan Aurelia

                                              


