
                                                                       

                                
                           

                                                     PROCES  - VERBAL,

          Incheiat azi  29 august 2017 cu ocazia şedinţei  de îndată 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.(4) 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 8 consilieri  în funcţie, din nr. de 
13.
        Şedinţa este statutară.
        In calitate de invitaţi participă  d-na Magyari Haknalka,contabil .
       Dl.Bányai István,primarul comunei Livezeni, supune spre aprobare 

următoarea 
                                                    o r d i n e     d e    zi   :

								1.Proiect	 de	 hotărâre	 	 privind	 stabilirea	 taxei	 speciale	 de	 salubrizare	 	 în	 cazul	
prestaţiilor	 de	 care	 beneficiază	 utilizatorii	 din	 comuna	 Livezeni	 şi	 aprobarea	
Regulamentului	privind	stabilirea	şi	aplicarea	taxei	speciale	de	salubrizare.
																		
								2.Proiect	de	hotărâre	privind	rectificarea	bugetului local

   Constatând că președintele ales de ședință absentează ,în conformitate cu prevederile 
art.43 alin(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, domnul primar solicită 
suplimentarea ordinii de zi cu următorul   punct: 

     Alegerea președintelui de ședință, pentru conducerea lucrărilor ședinței în 
curs.
    Ordinea de zi în forma finală este aprobată în unanimitate de voturi.
   Este ales în unanimitate de voturi președinte de ședință domnul consilier  Ilea 

Gelu Victor.
    Domnul președinte de ședință dă cuvântul domnului primar pentru 

prezentarea punctului 1 al ordinii de zi privind	 stabilirea	 taxei	 speciale	 de	
salubrizare		în	cazul	prestaţiilor	de	care	beneficiază	utilizatorii	din	comuna	Livezeni	
şi	 aprobarea	 Regulamentului	 privind	 stabilirea	 şi	 aplicarea	 taxei	 speciale	 de	
salubrizare.
      Domnul primar – din data de 1 septembrie nu se va mai ridica gunoiul 
menajer.
      S- comunicat notificare în acest sens de către  Salubriserv.
     Mai mult de 5-6 luni nu se poate face încredințare directă,este o firmă care a depus 
ofertă.



  

      Este o variantă ca taxa să o mutăm pe primărie.
      Este propunerea mea ,trebuie instituită taxă specială.
      De asemenea propunerea mea este să se stabilească pe persoană,indiferent dacă 
locuiește acolo sau nu,se taxează o persoană.
      Există declarație tip pe propria răspundere în acest sens.
      Ridicarea e săptămânală,firma ar costa 28 000 lei,ar fi 5 lei/persoană x 4000 locuitori.
      Se vor goli coșurile de gunoi stradale,se va ridica gunoiul de la primărie,școli,sala de 
sport și de două ori anual ,primăvara și toamna se va face curățenie generală.
      Dl.Moldován Antal János,consilier-pe persoană e cam dificil e părerea mea,mai bine ar 
fi pe gospodărie.
    Dl.primar trebuie să calculezi în medie 3 persoane.
    Dl.Vultur Cristian,consilier – ne trebuie de la populație 2000 de lei.
      Sunt foarte mulți care nu au buletin de Livezeni.
     Dl.primar – partea pe gospăodării nu funcționează.
    Dl.Moldován Antal János,consilier – unde sunt 5 persoane suma e mare.
      Dl.primar – această rezolvare e pentru maxim 5 luni.
      Dl.Moldován Antal János,consilier – tot cei care aveau contract, o să plătească.
     Dl.primar- suma va fi inclusă la impozit.
      Dl.Csiki Imre Sandor,consilier – cum se garantează că noi n-o să plătim  și pentru cei 
care nu plătesc ?
    Dl.primar – să punem pe gospodării,dar ce fac  persoanele în vârstă care locuiesc 

singure ?
      Dl.Moldován Anta János,consilier-trebuie rezolvată problema,dar cum e mai bine.
     Dl.Tătar Iuliu,consilier – să mergem pe gospodării,pentru 5 luni.
      Dl.primar – eu trebuie să pornesc achiziția.
      Dl.Moldován Antal János,consilier – nu putem face modificare din 2 în 2 săptămâni.
      Dl.primar- propun 14 lei/gospodărie sau 5 lei/persoană.
      Faceți propuneri.
      Dl.Moldován Antal János,consilier-faci pe persoană și cei care nu au domiciliu și nu 
stau aici ? o să se adune un surplus de bani.
      Dl.primar solicită păreri în cazul persoanelor juridice-trebuie varianta bună,trebuie să 
stabilim plafonul.
     Dl.Moldován Antal János,consilier- să se adauge 1 leu la gospodărie să fie 15 lei.
    Dl.primar – cum hotărâți,dacă vreți să modificați,dar eu propun să rămână 14 lei pentru 
următoarele 5 luni,apoi vedem.
    Dl.Moldován Antal János,consilier- propun 15 lei/gospodărie.
    Dl.Csiki Imre Sandor,consilier – ar mai scădea costurile bugetare.
  Dl.Ilea Gelu Victor , președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.
   In unanimitate de voturi este aprobat.

  Dl.președinte de ședință dă cuvântul d-nei Magyari Hajnalka pentru prezentarea 
punctul 2 al ordinii de zi privind rectificarea bugetului local.
    Se propune alocarea sumei de 140 000 lei pentru plata în avans a serviciilor de 
salubritate pentru o perioadă de 5 luni,respectiv 1 septembrie 2017 -31 ianuarie 
2018.
   Dl.Ilea Gelu Victor,președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.

    Este aprobat în unanimitate.
  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.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                      SECRETAR,                                                
       Ilea Gelu Victor.                                                              Hangan Aurelia



                             


