
                                                                       

                                
                           

                                                     PROCES  - VERBAL,

          Incheiat azi  29 mai 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 
avizierul primăriei, consilierii luând cunoştinţă prin semnarea convocatorului.
        In urma convocării, la şedinţă sunt prezenţi 9 consilieri  în funcţie, din nr. de 
13.
        Şedinţa este statutară.
        In calitate de invitaţi participă  d-na Takacs Olga .
       Dl.Orbán Sándor, viceprimarul comunei Livezeni, supune spre aprobare 

următoarea 
                                                    o r d i n e     d e    zi   :

       1.Proiect de hotărâre  pentru  aprobarea  valorii de investiție a proiectului” 

Reabilitare și modernizare grădiniță în localitatea Livezeni”.

      2.Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție din 

partea Fondului Național de Garantare a Creditelor IMM SA-IFN.

   In conformitate cu prevederile art.43 alin(1) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, domnul viceprimar solicită suplimentarea ordinii de zi cu următorul   punct: 

     Alegerea președintelui de ședință, pentru conducerea lucrărilor ședinței în 
curs,președintele de ședință ales absentând  motivat.
    Ordinea de zi în forma finală este aprobată în unanimitate de voturi.
   Este aleasă în unanimitate de voturi președinte de ședință d-na consilier Toldi 

Gyongyike.

    Doamna președinte de ședință dă cuvântul d-nei Takacs Olga pentru 
prezentarea punctului 1 al ordinii de zi .
   D-na Takacs Olga menționează că bugetul e conform contractului încheiat.
     Dl.Tătar Iuliu,consilier – se reconstruiește grădinița ?
     D-na Takacs Olga- o nouă grădiniță se construiește.
     Dl.Vultur Cristian,consilier solicită explicații referitoare la sume.
     D-na Takacs Olga – a fost aprobată hotărâre în acest sens.

     Dl.Moldovan Antal Janos,consilier- acesta e proiectul vechi.
     D-na Takacs Olga-pentru a primi avans avem nevoie de hotărâre.



        Dl.Ceadeș Cristian,consilier –legislația nu va mai permite întocmirea mai 

multor acte adiționale.
      D-na Toldi Gyongyike  președinte de ședință supune la vot proiectul de 
hotărâre.
      Este aprobat cu 8 voturi „pentru” și 1 vot „contra ”(dl.consilier Vultur 
Cristian)
      D-na președinte de ședință dă cuvântul d-nei Takacs Olga pentru prezentarea 
pct.2 al ordinii de zi.
  D-na Takacs Olga-după semnarea contractului de finanțare ar trebui să 

solicităm avans de la finanțator.
     Pentru obținerea avansului trebuie scrisoare de garantare a sumei,pentru 
scrisoarea de garantare avem un comision.
   Scrisoarea trebuie să aibă valabilitate până în anul 2018.
     Dl.Ceadeș Cristian,consilier – mai avem nevoie de alte documentații plus cele 
două hotărâri.
  D-na președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.

   In unanimitate de voturi este aprobat.
   Doamna Takacs Olga informează domnii consilieri, că în perioada 5-9 iunie 
2017 domnul primar va efectua concediul legal de odihnă.
  Nemaifiind  discuţii asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi care au format 

obiectul dezbaterii, lucrările şedinţei se declară închise. 

  Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces – verbal.
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