
                                              PROCES  - VERBAL,

      Incheiat azi 5 februarie 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  10 consilieri în 
funcţie,şedinţa fiind legal constituită.
     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 înfiinţarea  serviciului  public de  
întreţinere spaţii verzi în comuna Livezeni
        2.Proiect de hotărâre privind  aprobarea decontării cheltuielilor de 
transport cadrelor didactice
        3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni pentru  anul 
2013
        4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  valorificării materialului 
lemnos
        5. Petiţii şi interpelări.
       Ordinea de zi   este supusă spre aprobare.Este aprobată în unanimitate.             
Intrucât dl.Banyai Istvan – preşedinte de şedinţă lipseşte,în condiţiile 
prevederilor art.47 din Legea nr. 215/2001 cu modificările şi completările 



ulterioare,hotărârile vor fi semnate de 3 consilieri locali,respectiv: D-na 
Toldi Gyongyike,dl.Ceadeş Cristian şi dl.Acs Sandor.
        Dl primar prezintă punctul 1 al ordinii de zi privind propunerea 
înfiinţării serviciului public de întreţinere spaţii verzi.
       D-na Toldi Gyongyike – consilier- se interesează dacă va funcţiona şi în 
viitor serviciul de deszăpezire 
       Dl.primar – va fi asigurat şi în anii următori.Serviciul de întreţinere 
spaţii verzi este finanţat,sumele sunt repartizate pe fiecare comună,urmând 
ca în decurs de  aproximativ două săptămâini să se organizaze şi licitaţia.
      Dl.Acs Sandor – se interesează în ce constă utilajul.
      Dl.primar – va avea freză pentru tăiat iarba cu braţ flexibil.
      D-na Toldi Gyongyike – consilier – pe utilaj cine va lucra,cum va fi 
retribuit
      Dl.primar – va lucra şoferul de pe maşina şcolii,privind retribuirea se va 
găsi o soluţie.
     Punctul 2 privind decontarea cheltuielilor de transport cadrelor didactice 
este prezentat de către d-na Hangan Aurelia.
     Punctul 3 privind aprobarea planului de acţiuni a lucrărilor de interes 
local,limitelor veniturilor provenite din valorificarea bunurilor,beneficiarilor 
ajutorului social este prezentat de către dl.primar.Consider că viceprimarul 
singur nu se poate ocupa de această problemă,solicit sprijinul fiecărui 
consilier
    D-na Toldi Gyongyike – dacă nu poate fi cineva angajat în locul d-lui 
Oprea
     Dl.primar – posturile sunt blocate,nu se pot face angajări.
     D-na Toldi Gyongyike – în satul Poieniţa să existe o persoană care să 
răspundă de această activitate,apoi să se facă periodic verificări.
     Dl.Ceadeş Cristian –consilier – în cursul anului 2012 m-am ocupat de 
beneficiarii ajutorului social.Să se repartizeze munca şi la interval de 5-6 ore 
să se verifice activitatea.
     D-na Toldi Gyongyike – consilier – să fie pusă la dispoziţia consilierilor 
lista cuprinzând beneficiarii ajutorului social şi pe rând ne vom ocupa de 
această problemă.
    Dl.Acs Sandor- consilier-cine nu lucrează nu beneficiază de ajutor social.
    Dl.Gyorgy Karoly-consilier-nu mă angajez să supraveghez munca 
beneficiarilor ajutorului social pentru că lucrez până seara,mai puţin în 
perioada de iarnă.
    De.Ceadeş Cristian – consilier – după perioada iernii trebuie curăţat 
nisipul.
    Dl.primar – poate fi rezolvată această problemă.



    Dl.Vultur Cristian – consilier – ce reprezintă suma de 400 lei
    Dl.primar – suma provenită din  venitul lunar realizat din munci 
ocazionale
    Dl.Vultur Cristian – ne angajăm să sprijimim şi noi această acţiune.
    Punctul 4 privind propuneri pentru valorificarea materialului lemnos este 
prezentat de către dl.primar – precizează cantitatea aprobată pentru tăiere 
precum şi amplasamentul.Solicită sprijin şi consilierilor în informarea 
locuitorilor satelor precum şi a depunerii cererilor  pentru solicitări lemne de 
foc, la primăria comunei Livezeni,arată că materialul lemnos va fi valorificat 
numai cetăţenilor din comună.
     Punctul 5-Petiţii şi interpelări.
     D-na Hangan Aurelia – prezintă consilierilor circulara Instituţiei 
Prefectului – judeţul Mureş nr.657/18.01.2013.privind obligativitatea 
prezentării raportului anual de activitate.
     Dl.primar prezintă petiţia dnei Csehi Agnes din comuna Livezeni nr.69 
care solicită monitorizarea intrărilor în comună în vederea stopării furturilor 
de lemne.
    Dl.primar-sunt de acord a fi monitorizate anumite străzi
    Dl.Acs Sandor-există riscul să fie furate.
    Dl.Ceadeş Cristian – consilier – acest aspect să mai fie gândit ,să se vadă 
toate modalităţile.
    Dl.Tordai Ferencz – locuitor al satului Poieniţa prezintă reclamaţia 
formulată privind nemulţumirea  modului  alegerii ciobanului în sat.
   Dl.primar – proprietarii animalelor îşi aleg ciobanii,toţi deţinătorii trebuie 
să participe la şedinţele pentru alegerea ciobanilor.
   D-na Toldi Gyongyike – consilier-la şedinţă au participat doar 11 
persoane.
   Dl.Laszlo Arpad – consilier – acelaşi cioban s-a comportat urât anul trecut 
cu proprietarii animalelor.
   Dl.primar – şedinţa trebuie reluată.Ciobanul va fi acela pe care proprietarii 
îl aleg.
     Se  supun separat spre aprobare hotărârile iniţiate de primar de la  nr.3 -
6/2013.
     Sunt aprobate în unanimitate.
    Intrucât  ordinea de zi a fost epuizată primarul comunei declară închise 
lucrările şedinţei.
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