
                                                       PROCES  - VERBAL,

            Incheiat azi 22 noiembrie 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 10 consilieri  în funcţie.

          Şedinţa este legal constituită.
          In calitate de invitaţi participă d-na Magyari Hajnalka-contabil.
          Se supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare,care a fost pus la 

dispoziţia consilierilor în timp util. 
         Conţinutul acestuia  a fost  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 pentru modificarea HCL nr.25/23.09.2008 privind 

reactualizarea patrimoniului public al comunei Livezeni
    2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local

    3.Proiect de hotărâre privind  aprobarea constatării şi sancţionării contravenţiilor 
pe teritoriul comunei Livezeni
       4.Proiect de hotărâre privind preluarea unor drumuri în domeniul public al 

comunei                                
       5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de  exploatare şi 
valorificare  a Bazei sportive

       6.Petiţii şi interpelări                 
    In conformitate cu prevederile art.43 alin(1) din legea administraţiei publice locale,
domnul primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu următorul   punct :

  7.Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru un mandat de 1 lună
   Ordinea de zi  în forma finală este supusă la vot  şi este aprobată în  unanimitate.

   Cu acordul consilierilor se inversează ordinea de zi şi se prezintă punctul 7 privind 
alegerea preşedintelui de şedinţă.

        Este în unaniumitate ales preşedinte de şedinţă pentru un mandat de 1 

lună,domnul consilier Moldován Antal János.



        Domnul preşedinte preia lucrările şedinţei şi dă cuvântul domnului primar 
pentru prezentarea pct.1 al ordinii de zi  privind modificarea  HCL nr.25/23.09.2008 

privind reactualizarea patrimoniului public al comunei Livezeni.
        Domnul primar face cunoscut consilierilor,că în urma  constatărilor  
reprezentanţilor din Alba Iulia  se impune modificarea poziţiei 55 la Hotărârea 

consiliului local nr.25/2008 deoarece nu au fost înscrise în cazul unor străzi, lungimile.
     Punctul 2 al ordinii de zi privind rectificarea bugetului local este prezentat de către 
d-na Magyari Hajnalka,contabil.

     Analizarea punctului 3 al ordinii de zi privind constatarea şi sancţionarea 
contravenţiilor se amână  cu acordul consilierilor pentru următoarea şedinţă.

     Domnul preşedinte de şedinţă  Moldován Antal János dă cuvântul domnului 

primar pentru prezentarea punctului 4 al ordinii de zi privind  preluarea unor 
drumuri în  domeniul public al comunei.
    Domnul primar menţionează că este o solicitare privind predarea cu titlu gratuit a  

terenului cu destinaţie de drum în suprafaţă totală de 1633 mp.
      Punctul 5 al ordinii de zi privind aprobarea Regulamentului de  exploatare şi 
valorificare  a Bazei  sportive este prezentat de către domnul primar.

      Domnul Ilea Gelu Victor,consilier  propune  utilizarea bazei sportive de către 
copii,elevi,studenţi şi părinţi din  comun Livezeni,nu numai din satul Ivăneşti şi 
solicită modificarea corespunzătoare a art.7.

     Consilierii  aprobă  în unanimitate modificarea art.7.
      Punctul  6.Petiţii şi interpelări.

      Doamna Toldi Gyongyike ,consilier se interesează dacă este firmă de deszăpezire ?
      Domnul primar – da,există.
    Domnul preşedinte de şedinţă Moldován Antal János- s-a mai discutat cu firma 

pentru str.Livezii ?
       Domnul primar – au pus  doar o jumătate de maşină de piatră,vom pune noi 
piatră.

      Domnul Moldován Antal János,preşedinte de şedinţă – era vorba că se aduce 
drumul la forma iniţială şi nu au reparat nimic.
      Domnul Vultur Ioan-Cristian,consilier- cu ocazia Zilei Naţionale a României se 

organizează ceva ?

       Domnul primar – va fi un eveniment organizat.
      S-au supus  spre aprobare,separat  hotărârile  iniţiate  de  primar ,de la nr. 51-

55/2016.      
        Au fost  aprobate  în unanimitate de voturi.
       Nemaifiind  discuţii asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi care au format 

obiectul dezbaterii, lucrările şedinţei se declară închise. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  SECRETAR,

  Moldován Antal János                                                                                    Hangan Aurelia


