
                                                   PROCES  - VERBAL,

        Incheiat azi 11 decembrie 2013 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,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 11consilieri în funcţie.

      Şedinţa este legal constituită.
      Participă în calitate de invitaţi: d-na  Magyari Hajnalka –contabil,Csenteri 
Attila,consilier impozite şi taxe,
     Se supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare,care a fost pus la 
dispoziţia consilierilor în timp util, înaintea începerii şedinţei.
   Conţinutul acestuia este aprobat în unanimitate.
    Dl .Tătar Vasile ,primarul comunei Livezeni supune spre aprobare următoarea
                                              
                                                   o r d i n e     d e    zi :

     1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local
     2.Proiect de hotărâre privind aprobarea  folosirii excedentului anual al instituţiei
     3.Proiect de hotărâre privind   decontarea cheltuielilor de transport cadrelor 
didactice
     4.Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare şi parteneriat 
între  comuna Livezen   şi Inspectoratul judeţean de poliţie şi aprobare combustibil
     5.Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014
     6.Proiect de hotărâre privind  aprobarea  preluării sistemului de apă-canalizare
     7.Petiţii şi interpelări

     Ordinea de zi este aprobată în unanimitate.                      
     Dl.Vultur Cristian –preşedintele şedinţei dă cuvântul d-nei Magyari Julianna 
Hajnalka – contabil, pentru prezentarea pct. 1 al ordinii de zi privind rectificarea 
bugetului local
     Pct.nr.2 privind aprobarea folosirii excedentului instituţiei este prezentat de către 
d-na Magyari  Hajnalka – contabil.
     Se analizează puctul 3 al ordinii de zi privind decontarea cheltuielilor de transport 
cadrelor didactice.
    Dl.Vultur Cristian –preşedinte-există colegi care locuiesc în comună şi se 
decontează transportul-ştiţi la cine mă refer



    Dl.Nagy Sandor director şcoală –este vorba despăre Muntean Mihaela – director 
adjunct care vine de 4-5 ori la Livezeni,consider ca are dreptul la decontarea 
cheltuielilor  de transport.
    Dl.Vultur Cristian,preşedinte – ar trebui  ca aceste cheltuieli să fie decontate 
conform unor delegaţii
    Dl.Nagy Sandor,dir.şc.gen. – trece zilnic prin Livezeni de la Tg.Mureş,poate spune 
că a venit în interes de serviciu,dacă fac delegaţii ar rezulta sume mai mari.Are 
dreptul la aceşti bani.
    D-na Toldi Gyongyike – consilier – să fim de bună credinţă,să acordăm această 
şansă,dar cei care au peste 200 lei cheltuieli de transport să se limiteze.Să fiţi 
înţelegători cu noi,banii să nu se risipească.
   Dl.Nagy Sandor,director şc.gen.-în fiecare an de la apariţia legii s-au decontat  
aceste cheltuieli.
   Dl.Banyai Istvan – viceprimar – este o sumă modică dacă tăiem 10-20 de lei stricăm 
moralul,eu nu aş tăia oricum,primesc foarte puţini bani.Este părerea mea personală.
   Dl.Nagy Sandor – director şc.gen.-atât putem face,să se verifice de căte ori d-na 
Muntean s-a deplasat la Livezeni
   D-na Toldi Gyongyike –consilier, ideea era să lămurim situaţia
   Dl.Vultur Cristian – preşedinte – în situaţia în care apare o îmbunătăţire putem să 
suplimentăm suma.
   Dl.Nagy Sandor – după puţini copii trebuie să ţinem mulţi profesori,la fel se 
întâmplă şi cu educatoarele.Singura soluţie ar fi comasarea,dar nu pentru asta s-au 
construit şcolile.
  Mulţumesc pentru răbdare că m-aţi ascultat
  Se analizează punctul 4 privind aprobarea  aprobarea combustibilului pentru 
autoturismul din dotarea postului de poliţie al comunei Livezeni. 
   Dl.primar – nu s-a primit acordul de colaborare,dar e un acord – cadru comun 
pentru toate primăriile
   Dl.Oltean Ioan – reprezentant postul de Poliţie Livezeni-în acest an s-a primit un 
plin,în 3 zile s-a terminat,în acest an nu se mai asigură combustibil.
   Dl.Laszlo Arpad – consilier – s-au cerut 100 de litri,e şi iarnă şi e greu
   Dl.Oltean –reprez.poliţie, avem câte 8 ore de patrulă
   Dl.Banyai Istvan – viceprimar – pe calea asta aş vrea să fiţi mai sensibili şi când 
sânt evenimente să monitorizaţi
   Dl.Oltean – reprezentant poliţie – trebuie să ne planificăm din timp,să fim anunţaţi.
   Dl.primar este vorba de manifestaţii,meciuri de fotbal,alte activităţi organizate de 
primărie
   Dl.Ceadeş Cristian – consilier – dacă ne puteţi spune ceva despre gloanţele găsite
   Dl.Oltean ,poliţia Livezeni– nu vă putem spune,dl.Micuşan a formulat solicitări,încă 
nu s-a primit răspuns.
   Dl.Vultur Cristian – preşedinte – propun aprobarea cantităţii de 80 l combustibil 
pentru rulajul autoturismului din dotarea poliţiei.
  Dl.Banyai Istvan – viceprimar-să fiţi atenţi la calitatea serviciilor
  Dl.Oltean –reprezentant poliţie , suntem 3 angajaţi la postul de poliţie,este o comună 
foarte grea,enorm de multe sesizări,procese - verbale



    Punctul 5 privind aprobarea   impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014 este 
prezentat de către dl.Csenteri Attila,consilier impozite şi taxe
    Propun ca impozitele şi taxele să nu  fie majorate,dar dv.hotărâţi.Să analizaţi 
situaţia privind bărcile cu motor,avem o singură barcă,taxa este între 0 şi 1200 lei
   Dl.Ceadeş Cristian – consilier – cât a plătit anul trecut
   Dl.Csenteri Attila – în jur de 400 lei.Se consideră navă de sport şi agrement
   Dl.Ceadeş Cristian – consilier – eu zic că majorarea cu 3% e rezonabilă
   Dl.Csenteri Attila – impozitele se actualizează cu rata inflaţiei
   Dl.Acs Sandor – consilier-cât se încasează procentual 
   Dl.Csenteri Attila – consilier impozite şi taxe – 60% de la persoane fizice şi în jur 
de 40% de la persoane juridice
       Referitor la punctul 6 privind aprobarea preluării sistemului de apă canalizare:
      Dl.primar - actele comunicate de către firma Contranscom Benţa SA privind 
reţelele de apă-canalizare au fost depuse personal de către secretarul  primăriei la 
Aquaserv în data de 10.12.a,c.Am invitat la şedinţă şi pe reprezentanţii Aquaserv însă 
nu au avut posibilitate să participe.
        Dl.Greab – reprezentant  SC Contranscom – s-a refăcut tabelul,am avut şi în 
trecut intenţia predării dar primăria nu avea serviciu înfiinţat.Noi suntem în 
pierdere,vor fi făcute disponibilizări,fiecare consumator va plăti la Aquaserv.
       Dl.Banyai Istvan – viceprimar – tot ce intră în administrare se va prelua şi de 
Aquaserv,concomitent se va semna şi procesul-verbal..Tot ce preluăm trebuie să 
predăm
        Dl.primar – după ce preia Aquaservul semnez de predare
        Dl.Greab,repr.Contranscom – sunt 7 persoane care semnează înaintea dv.
        Dl.Banyai Istvan,viceprimar – proiectul de apă-canalizare a Livezeniului depinde 
de cea a Contranscomului Benţa.Dacă a fost făcut aşa e foarte rău
        Dl.Greab,repr.Contranscom – aţi semnat contractul cu Consiliul judeţean
        Dl.primar – s-a pus conductă dimensionată pentru alimentarea şi a comunei 
Livezeni
        Dl,Banyai Istvan ,viceprimar – aşteptăm să vină răspunsul de la Aquaserv
        Dl.Ceadeş Cristian – consilier,problema cea mai mare va fi când canalizarea va 
avea probleme
        Dl.Greab,repr.Contranscom – Aquaservul nu preia canalizarea decât de pe 
domeniul public
        D-na Toldi Gyongyike – dacă se ştie ceva,cine va face reparaţiile
        Dl.Greab,reprez.firma Contransom – până acum a reparat Benţa pe banii lui.Pe 
raza  loc.Tg.Mureş,municipiul are o taxă de desfundare.Sistemul funcţionează de 10 
ani,la câţi a fost nevoie de intervenţie
        Dl.Banyai Istvan – oricând pot apare probleme.Era bine ca drumul să fie sub 
nivelul casei sau pus pompă de apă menajeră la fiecare gospodărie
        Petiţii şi interpelări:
        Banyai Istvan,viceprimar – anul viitor să fecem suport pentru brad în parc,anul 
acesta sîntem în construcţie.
       Se  supun separat spre aprobare hotărârile iniţiate de primar de la  nr.40-44 
/2013.
        Sunt aprobate în unanimitate hotărârile de la nr.40 - 43



        Hotărârea nr.44 este aprobată cu un nr de 6  voturi „pentru” şi 5  voturi „contra” 
        Intrucât  ordinea de zi a fost epuizată primarul comunei declară închise lucrările
şedinţei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                SECRETAR,
             Vultur Cristian                                                                              Hangan Aurelia




