
1

                                                       PROCES  - VERBAL,

            Incheiat azi 23 mai 2018 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 avizierul primăriei, consilierii 
luând cunoştinţă prin semnarea convocatorului.
          In urma convocării, la şedinţă sunt prezenţi un nr. de 13 consilieri  în funcţie,din
nr.total de 13.
          Şedinţa este legal constituită.
         In calitate de invitaţi pentru susţinerea  rapoartelor de specialitate participă d-na 
Takacs Olga,consilier-responsabil achiziții publice și dl.Tătar Mihail,agent agricol.
          Se supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare  din data de  
10.04.2018.
       Este 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 privind alegerea președintelui de ședință pentru un mandat de 3 
luni
     2.Proiect de hotărâre privind aprobarea denumirii unei străzi
     3.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico economice pentru 

lucrările de Reabilitare și   modernizare a sistemului de iluminat public în comuna 
Livezeni,jud.Mures.”
    4.Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului 
public și privat al comunei    Livezeni

   5.Proiect de hotărâre privind  actualizarea devizului general –Extindere sistem de 
alimentare cu apă potabilă
       6.Proiect de hotărâre privind  aprobarea  rezilierii contractului de pășunat încheiat 
între comuna Livezeni și dl.  Tătar Aurel.
        7.Diverse            
     Ordinea de zi este aprobată în unanimitate de voturi.
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        La punctul 1 al ordinii de zi,în unanimitate de voturi este ales președinte de ședință 
pentru un mandat de 3 luni, domnul consilier Tătar Iuliu.
       Dl.președinte de ședință dă cuvântul domnului primar pentru prezentarea pct.2 al 
ordinii de zi   privind aprobarea denumirii unei străzi.
       Domnul primar menționează că a fost analizat și în ședința comisiilor acest punct,fiind 
vorba de strada Iernii pentru care s-a primit avizul comisiei județene de atribuiri de 
denumiri.
        Domnul președinte de ședință-dacă sunt întrebări pe marginea proiectului ?
      Nefiind  întrebări dl. președinte de ședință supune spre aprobare proiectul de 
hotărâre.

      Este aprobat în unanimitate de voturi.
       Domnul președinte de ședință Tătar Iuliu, dă cuvântul domnului primar pentru 

prezentarea pct.3 al ordinii de zi   privind aprobarea documentației tehnico economice 
pentru lucrările de Reabilitare și   modernizare a sistemului de iluminat public în comuna 

Livezeni,jud.Mures.”
         Domnul primar – se vor monta un număr de 635 corpuri cu led în comuna 
Livezeni,vor fi schimbate ledurile de noapte și alte elemente,va fi reabilitat  sistemul de 
iluminat public.
       Domnul Moldovan  Antal Janos,consilier-e stipulată 5 ani perioada de garanție ?
        Domnul primar – da,5 ani nu ai nevoie nici de mentenanță.
         Doamna Toldi Gyongyike,consilier- ar fi bine să fie stipulată reținerea unei sume 
pentru bună garanție.
         Domnul primar- este în fiecare contract  prevăzută această condiție.
       Domnul președinte de ședință- dacă aveți întrebări ?
         Nefiind întrebări domnul președinte de ședință supune spre aprobare proiectul de 
hotărâre.
         Este aprobat în unanimitate de voturi.
         Domnul primar propune amânarea analizării  punctului 4 al ordinii de zi privind 
însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public și privat al comunei    
Livezeni,deoarece actele nu sunt finalizate.
       Domnul primar prezintă punctul 5 al ordinii de zi  privind  actualizarea devizului 

general Extindere sistem de alimentare cu apă potabilă.
        Domnul Tătar Iuliu președinte de ședință –dacă tot se lucrează să existe posibilitatea 
să facem și la Ivănești,sunt oameni care și-au construit case,dezvoltatori imobiliari.
         Domnul primar – sigur că se va rezolva ,se va extinde conducta în funcție de realizarea 
construcțiilor.
        Domnul Vultur Ioan Cristian,consilier – se va prelua sistemul de Aquaserv ?
        Domnul primar – s-a transmis documentația ,procedura este în procent de 90%
finalizată,este în curs de elaborare avizul de la ISU ,se va face recepția finală și se va preda 
în aproximativ 2-3 luni,permanent se solicită alte acte suplimentare.
      Domnul președinte de ședință  -dacă aveți întrebări ?
      Nefiind   întrebări dl. președinte de ședință supune spre aprobare proiectul de 
hotărâre.
       Este aprobat în unanimitate de voturi.
       Domnul președinte de ședință dă cuvântul domnului Tătar Mihail pentru prezentarea 
punctului  6 al ordinii de zi privind  privind  aprobarea  rezilierii contractului de pășunat 
încheiat între comuna Livezeni și dl.  Tătar Aurel.
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       Domnul Tătar Mihail,agent agricol- domnul Tătar Aurel a vândut animalele,condiții în 
care contractul de pășunat trebuie reziliat,nu mai are dreptul la pășune,nedeținând 
animale.
          Domnul președinte de ședință  -dacă aveți întrebări ?
        Nefiind   întrebări dl. președinte de ședință supune spre aprobare proiectul de 
hotărâre.
          Este aprobat în unanimitate de voturi.
         7. Diverse
          Doamna Hangan Aurelia,secretarul comunei prezintă cererea depusă de d-na Moga 
Doina Camelia domiciliată în loc.Sărmașu str.Republicii nr.129 ,jud.Mureș,care deține casă 
de locuit în satul Livezeni,jud.Mureș și solicită scutirea de la plata taxei de salubrizare.
         Domnul primar- o să propun o diminuare a taxei de salubrizare la următoarea 

ședință.
        A fost o ofertă neconformă.
        Domnul Moldovan Antal Janos,consilier-trebuie să scădem din valoare.
        Se supune la vot aprobarea cererii d-nei Moga Doina Camelia.
     Se respinge cererea cu 11 voturi pentru și 2 abțineri.(Domnul Ceadeș Cristian și 
domnul Vultur Ioan-Cristian)
        Doamna Cseh Agnes,locuitor al comunei Livezeni – am depus o cerere prin care am 
solicitat ca farmacia să nu se închidă.
        Domnul Tătar Iuliu,președinte de ședință prezintă cererea depusă de locuitorii 
comunei Livezeni.
       Domnul președinte de ședință-am înțeles că dorința d-voastră este să nu se închidă 
farmacia pe perioada reparațiilor căminului cultural.
     Farmacia nu se va închide,contractul este semnat.
    Domnul primar – doamna farmacistă a acceptat contractul.
     Doamna farmacistă- prea mult nu am înțeles,clădirea intră în reparație

capitală,înăuntru farmacia este în regulă,am făcut în așa fel încât să corespundă legilor 
farmaciei.
     Ar fi fost bine să știu și eu ce se schimbă ?
     Orice schimbare s-ar face,farmacistul este interesat.
    Domnul Acs Sandor,consilier-nu ați întrebat pe domnul primar ?
   Doamna farmacistă-am discutat cu domnul primar,avem o galerie,în cazul în care o să 

fie tavan fals o să fie pentru oameni pitici.
    Domnul primar – de unde ați înțeles că se pune tavan fals ?
    Care este cererea ?
    Domnul președinte de ședință – să nu fie închisă farmacia pe perioada reparațiilor.
    Doamna farmacistă – de ce trebuie reparată farmacia ?
  Domnul primar-se va schimba acoperișul,intră în reparație partea de cămin nu și de pe 

primărie,din acest proiect se repară doar căminul cultural.
   Domnul Moldovan Antal Janos – au fost informații false.

      Domnul Ilea Gelu Victor,consilier – care e termenul preconizat pentru închiderea 
farmaciei,ce termen aveti ?
     Doamna farmacistă- suspendarea activității nu o pot spune,trebuie să mă interesez,de 
acord cu ministerul trebuie să găsesc un loc.
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        Domnul primar – de 1 an și jumătate v-am rugat să vă interesați să rezolvați pentru o 
perioadă de 2-3 luni.
       Doamna farmacistă – am găsit locuitori care m-ar ajuta în privința spațiului.
       Domnul primar – s-au produs numai minciuni,avem un contract,l-am prelungit de 2 
ori,am spus că vor fi renovări,am ajuns la faza că avem 100 000 euro si-i vom investi în 
cămin.
       Banii s-au câștigat,execuția va fi începută,veți ști exact data.
      In perioada când se va lua acoperișul nu poate funcționa farmacia pentru că există 
risc,după finalizarea lucrării se poate muta farmacia înapoi.
       Se poate face o nouă licitație sau se prelungește contractul.
       In cazul în care se vor mai spune minciuni,nu se va mai prelungi contractul.
      Domnul Ilea Gelu Victor,consilier – când farmacia va putea intra în activitate ?
       Domnul primar – în 30 de zile se poate face acoperișul.

      Domnul Ceadeș Cristian,consilier – propun,pe de o parte cei care au vorbit prostii să le 
retragă,pe de altă parte ,domnul primar să pornească lucrarea cu acoperișul,să se facă  
deasupra farmaciei prima reparație.
       Nu e bine așa ?
      Domnul primar – farmacia nu poate fi reparată din acești bani.
       A fost o discuție artificială.
       Domnul Vultur Ioan - Cristian,consilier- nu putem face altă farmacie,discuțiile artificiale 
de pe internet s-au extins,nu e corect să aducem discuții false.
    Domnul primar – contractul se poate modifica.
      Doamna Toldi Gyongyike,consilier- am discutat să nu mărim prețul chiriei iar contractul 
să fie refăcut după terminarea reparațiilor.
      Domnul primar – ar trebui să nu ne ocupăm cu așa ceva,dacă nu se reglează această 
minciună nu se va prelungi contractul,toate cele 300 de persoane vor trebui să înțeleagă că 
au fost mințite.
  Nemaifiind  discuţii asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi care au format obiectul 
dezbaterii, lucrările şedinţei se declară închise. 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                              SECRETAR,
              Tătar Iuliu                                                                                Hangan Aurelia


