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                                             PROCES  - VERBAL,

         Incheiat azi 7 octombrie 2014 cu ocazia şedinţei extraordinare 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.(2) 
din Legea administraţiei publice locale,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  un nr. de 10 consilieri.
     Dl Tătar Vasile,primarul comunei Livezeni supune spre aprobare 
următoarea
                                       o r d i n e     d e    zi :

     1.Proiect de hotărâre  privind  aprobarea Proiectului tehnic  şi a detaliilor de execuţie a 
proiectului „ EXTINDERE SEDIU ADMINISTRATIV PRIMĂRIA COMUNEI 
LIVEZENI”
    2. Proiect de hotărâre privind cofinanţarea de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile 
prin PNDL a proiectului”EXTINDERE SEDIU ADMINISTRATIV PRIMĂRIA 
COMUNEI LIVEZENI”
    3.Proiect de hotărâre privind instrumentarea proiectului " ACHIZITIE UTILAJE / 
ECHIPAMENTE PENTRU      COMUNA LIVEZENI, DOTAREA CAMINULUI 
CULTURAL DIN COMUNA LIVEZENI precum şi a altor măsuri necesare 
implementării acestuia.
    4. Proiect de hotărâre privind “extinderea reţelei de alimentare cu apă,Faza I ,comuna 
Livezeni”

    Ordinea de zi este aprobată în unanimitate.
     Cu  acordul consilierilor se analizează punctul 4 al ordinii de zi privind 
extinderea reţelei de alimentare cu apă,faza I.
     Dl.primar – se va trimite la minister în procedură de urgenţă 
documentaţia,pentru promovare.
     D-na Gherman Corina, consilier – de ce  s-a respins ?
     Dl.primar – explică motivul pentru care s-a respins.
     D-na Toldi Gyongyike,consilier – am avut şi o cerere din Poieniţa este 
inclusă în extindere ?
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     Dl.primar – intră în faza a II –a suma totală nu se poate primi,se bugetează 
ulterior pentru extinderi.
     Dl.viceprimar – Studiul de fezabilitate este gata ?
    Dl.primar – da.
     Dl.Ceadeş Cristian,consilier – o parte a consumatorilor sunt legaţi la 
noi.Cum rămâne ?
     Dl.primar – se înlocuieşte sistemul,intră în acest proiect.Să nu înceapă 
cuplarea înainte să se anunţe oamenii din cartier,unde apa va fi oprită.
     Dl.Laszlo Arpad, consilier – cu Benţa e rezolvată problema ?
     Dl.primar – da,s-a găsit PUZ –ul unde sunt reglementări prevăzute.Nu are 
cum să închidă apa,nu are acces.
     Dl.Ceadeş Cristian, consilier – şi noi vom trece la Aquaserv ?
     Dl.primar – da.
     Dl.viceprimar – avem un proiect separat pe faza I ?
     Dl primar – da.
     Dl.Vultur Cristian ,consilier – extinderea depinde de finalizarea sistemului 
în lucru ?
     Dl.primar – nu depinde.
     Dl.viceprimar – apa este foarte rea.
     Dl.Vultur Cristian, consilier – e o problemă a comunei Livezeni.
     Dl.preşedinte al şedinţei – e bătaie de joc din partea firmei.
     D-na Toldi Gyongyike, consilier – şi-a permis dirigintele de şantier să se 
ridice din şedinţă şi să plece.
     Dl.viceprimar – ai făcut treaba primeşti banii,nu ai lucrat nu eşti 
plătit.Executantul a promis că se termină lucrarea,apoi s-a amânat de fiecare 
dată finalizarea.
      Dl.primar – a dispărut proiectul.
      Dl.Gyorgy Karoly – e bătaie de joc,până când mai aşteptăm ?
      Dl.primar – la prima şedinţă vor fi invitaţi toţi de la firmă.
      D-na Toldi Gyongyike, consilier – Poieniţa e batjocura comunei,o să 
adunăm semnături şi pentru drum ,nu se mai poate.
      Dl primar – mâine dimineaţă vine firma Citadin pentru semnarea 
contractului.
      Dl.viceprimar – în februarie am parcurs toată comuna pentru 
afsfaltări,pietruiri,sunt dispus să-i sprijin.
      Dl.Gyorgy Karoly – preşedinte al şedinţei – pentru drumuri ce sumă s-a 
alocat ?
      Dl.viceprimar – prezintă sumele alocate.
     Dl.Ceadeş Cristian,consilier – trebuie reparat drumul .In cartier nu s-a 

repartizat nici un leu.
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      Dl.Gyorgy Karoly, preşedintele şedinţei dă cuvântul d-nei Denes Eniko-
responsabil urbanism pentru prezentarea pct.1 al ordinii de zi- există SF 
întocmit la proiectul pe care l-aţi văzut.
     Dl.viceprimar – de ce a crescut preţul ?
     D-ra Denes Eniko – a scăzut preţul.
     Dl.Gyorgy Karoly – cum o să arate ?
     D-ra Denes Eniko  prezintă consilierilor proiectul.
     Dl.viceprimar – cum este posibilă reproiectarea după ce vin banii ?
    Dl.primar – explică modalitatea modificării.
    D-na Gherman – compartimentările se pot modifica.
    Dl.viceprimar – proiectul nu este gândit ca primărie,trebuie făcut ceva 
compact,sunt o groază de necesităţi.
    Dl.Ceadeş Cristian, consilier – dacă e soluţie să se găsească.
    Dl.Laszlo Arpad – nu se vrea să se facă nimic în comună.
    Dl.viceprimar – când facem ceva ca oamenii să beneficieze ?
    Punctul 2 este prezentat de către dl.primar
    Dl.Gyorgy  Karoly, preşedintele şedinţei – ce reprezintă cofinanţarea ?
    Dl.primar – dă explicaţiile solicitate.
    D-na Gherman Corina –consilier – sunt o groază de comisioane.
    Punctul 3 este prezentat de către d-na Denes Eniko – compartiment 
urbanism.
   Se supun  spre aprobare  hotărârile iniţiate de primar de la  nr.48- 52 /2014                
    Sunt  aprobate în unanimitate hotărârile de  la nr.49-52.
    Hotărârea nr.48 este aprobată cu 9 voturi „pentru” şi 1 vot „contra” 
(dl.consilier Banyai Istvan)
     Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                        SECRETAR,
            Gyorgy Karoly                                                                               Hangan Aurelia


