
                                                                       

                                
                                                          

                                                     PROCES  - VERBAL,

         Incheiat azi  8 martie 2017 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 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  10  consilieri  în funcţie, din 13.
        Şedinţa este statutară.
        In calitate de invitaţi participă  d-na Takacs Olga.
       Dl.Bányai István, primarul comunei Livezeni, supune spre aprobare următoarea 
                                              
                                                      o r d i n e     d e    zi   :

      1.Proiect de hotărâre  pentru  aprobarea  Regulamentului-cadru de închiriere a 
bunurilor imobile   proprietatea publică și privată a comunei Livezeni.
       2.Proiect de hotărâre pentru  modificarea  HCL nr.19/07.02.2017 privind aprobarea 
planului de achiziții publice pe anul 2017.
       3.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării  serviciilor  de consultanță , 
pentru depunere cerere de finanțare  în cadrul măsurii 7.6.PNDR cămine culturale 
sate:Livezeni Sânișor, Poienița, Ivănești „
      4.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționarea serviciilor de proiectare pentru  
actualizarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul 
„Reabilitare și modernizare drumuri  în comuna Livezeni,județul Mureș.”
      5.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării  serviciilor de consultanță pentru  
elaborare SF pentru proiectul de modernizare a sistemului de iluminat public,comuna 
Livezeni.
     6.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării  serviciilor de consultanță   pentru 
proiectul de modernizare a sistemului de iluminat public,comuna Livezeni.
     7.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță pentru 
întocmirea cererii de finanțare și managementul proiectului în cadrul  POR 8.1/8.3. 
„Complexul de Servicii Sociale pentru persoane vârstnice din comuna Livezeni”.
     8.Proiect de hotărâre privind aprobare contractării  achiziționării  serviciilor de 
proiectare  DALI- PT pentru proiectul „Complexul de Servicii Sociale pentru persoane 
vârstnice din comuna Livezeni”.
      In conformitate cu prevederile art.43 alin(1) din legea administraţiei publice locale, 
domnul primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu următoarele   puncte :
      9.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării contractului nr.134/22.09.2011 de 
delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Livezeni.
        10.Proiect de hotarare privind intenția de depunere a unui proiect finanțat prin 
Programul Operational Regional 2014 – 2020.



     
        Ordinea de zi în forma finală este aprobată în unanimitate de voturi
        Domnul primar solicită inversarea ordinii de zi și analizarea punctelor 7,8,10, având 

în vedere prezența reprezentanților firmei de consultanță .
          In unanimitate domnii consilieri își exprimă acordul .
        Dl.Lászlo Arpád,președinte de ședință dă cuvântul reprezentantului firmei pentru 

prezentarea pct.7 al ordinii de zi.
        Reprezentant firmă – s-au mai depus proiecte de către firmă,am venit cu altă 

propunere.
           Dl.Acs Sandor,consilier – când vom avea răspunsul la celelalte proiecte ?
           Reprezentant firmă – avem promisiuni că până la 31 martie,să sperăm că-l vom 
primi.
         Acest proiect este de finanțare,se finanțează clădiri,echipamente,se finanțează 3 

proiecte pentru  condiții persoane vârstnice,inclusiv cantină socială,îngrijire la domiciliu,o 
să fie un telefon verde unde se poate suna,va fi asigurată mașină în acest scop,se plătesc 
facturile în cazul în care persoana  nu se poate  deplasa.
         Putem ajunge din urmă alte comune în privința proiectelor.
           Acest proiect o să mergă mână în mână cu celelalte proiecte.
           Pentru partea de resurse umane o să ne axăm pe POCU ,o linie specială pentru cei 
care au depus proiecte pe această linie.
           Dl.Acs Sandor,consilier – după 3 ani investiția se menține ?                                                          
           Reprezentant firmă – da,se menține investiția.
           Dl.Moldovan Antal-Janos – de la ce vârstă se includ bătrânii ?
           Reprezentant firmă – de la 65 ani,există varianta să se lucreze și cu voluntari.
           Dl.primar – ar fi bine să fie și pe viitor viabilă activitatea,oricum 3 ani funcționează 
gratis.
           Dl.Moldovan Antal Janos,consilier-idea e bună fără discuție.
           Dl.primar – va fi o mașină care poate deservi zilnic proiectele sociale.

        Punctul 8 este prezentat de reprezentantul firmei de consultanță.
          Dl.primar - și serviciile pe care le vom contracta vor fi eligibile,va fi o clădire 
modernă foarte dotată,cu trei nivele.
          Dl.Moldovan Antal Janos,consilier – când trebuie predat proiectul ?
         Reprezentant firmă – 29 mai e termenul de predare.
          Dl.Ceadeș Cristian,consilier – dacă pică toate proiectele care se depun ?
         Dl.primar – au fost făcute proiecte și pe gratis.
          Sunt mai multe etape pentru depunere proiecte,nu merg pe varianta să pierdem,nu 
am pierdut nici un proiect.
           Reprezentant firmă – punctajul minim e 50 puncte să intre la finanțare.
         Punctul 10 este prezentat de reprezentant firmă consultanță .
        Dl.primar – dacă reușim să depunem proiectul avem șanse foarte mari să fie 

câștigat.
          Dl.Lászlo Arpád   președinte de ședință, dă cuvântul domnului primar pentru 
prezentarea pct.1 al ordinii de zi   privind  aprobarea  Regulamentului-cadru de închiriere a 
bunurilor imobile   proprietatea publică și privată a comunei Livezeni.
         Dl.primar ,dacă mai sunt alte întrebări ?,a fost analizat proiectul în ședința 
comisiilor.
         Nemaifiind întrebări , referitor la pct.2 privind   modificarea  HCL nr.19/07.02.2017 
privind aprobarea planului de achiziții publice pe anul 2017,domnul primar propune 
analizarea acestuia după adoptarea bugetului comunei pentru anul 2017.
      Domnul primar prezintă pct.3 privind aprobarea achiziționării  serviciilor  de 
consultanță pentru depunere cerere de finanțare  în cadrul măsurii 7.6.PNDR cămine 
culturale satele:Livezeni Sânișor, Poienița, Ivănești și prezintă valoarea estimativă.
        Punctul 4 privind aprobarea achiziționarea serviciilor de proiectare pentru  
actualizarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul 
„Reabilitare și modernizare drumuri  în comuna Livezeni,județul Mureș.” este prezentat de 
domnul primar.
       Dl.primar- am discutat și la ședința comisei,dacă mai sunt întrebări ?



     

         Punctul 5. privind aprobarea achiziționării  serviciilor de consultanță pentru  
elaborare SF pentru proiectul de modernizare a sistemului de iluminat public,comuna 
Livezeni este prezentat de către domnul primar.
         Dl.primar – Ideea e să schimbăm toate corpurile de iluminat ,unde nu sunt să 
completăm.
         La această linie nu se vor termina banii.
         Dl.primar prezintă pct. 6. privind aprobarea achiziționării  serviciilor de consultanță   
pentru proiectul de modernizare a sistemului de iluminat public,comuna Livezeni.
        Dl.primar prezintă pct.9 privind aprobarea actualizării contractului 
nr.134/22.09.2011 de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare 
al comunei Livezeni .
      Dl.primar – s-a discutat cu reprezentanții Salubriserv,s-a primit adresă și am rămas 

la varianta ca taxa să fie de 10 lei lunar/gospodărie și ridicare săptămânală a gunoiului 
menajer.
        S-a modificat legea și fiecare gospodărie este obligată să încheie contracte  .
         Dl.Tătar Iuliu,consilier – de când funcționează ?

         Dl.primar – de la data adoptării.
         Se supun ,separat spre aprobare hotărârile inițiate de primar,de la nr.25 - 33 /2017.
          Sunt aprobare în unanimitate de voturi.
    Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces – verbal.

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                           SECRETAR,                                                
          Lászlo Arpád                                                                            Hangan Aurelia

                                              


