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                                                   PROCES  - VERBAL,

       Incheiat azi 29 august 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 9 consilieri în funcţie,2 consilieri respectiv 
Vultur Cristian şi Orban Sandor absentând motivat.
     Şedinţa este legal constituită.
   Participă în calitate de invitaţi d-na  Astăluş Ileana,Magyari Hajnalka şi dl.Csenteri Attila
    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   decontarea cheltuielilor de transport cadrelor didactice
     3.Proiect de hotărâre privind  aprobarea schimbării categoriei comunei
     4.Proiect de hotărâre privind aprobare mandat  vot   ADI  ECOLECT Mureş
     5.Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării statului de funcţii
     6.Proiect de hotărâre privind încheierea unui  protocol
     7.Petiţii şi interpelări
       In conformitate cu prevederile art.43 alin(1) din legea administraţiei publice 
locale,dl.primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu următorul punct:
     8.Proiect de hotărâre privind aprobarea sărbătoririi zilelor comunei Livezeni
     Supusă la vot în formă finală ordinea de zi este aprobată în unanimitate.                     
    D-na Gherman Corina –Preşedintele şedinţei dă cuvântul d-nei Magyari Julianna 
Hajnalka – contabil, pentru prezentarea pct. 1 al ordinii de zi privind rectificarea bugetului 
local
     Dl.Gyorgy Karoly – consilier – ce se poate face pentru apă
     Dl.primar – la următoarea şedinţă se va analiza destinaţia sumelor,timp în care se va 
cunoaşte mai exact această situaţie.Va fi rectificare de buget,vor fi finanţate proiectele în 
funcţie de gradul de maturitate al proiectului.
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    Dl.viceprimar – am aşteptat destul trebuie rezolvată apa,este vital pentru oameni.In vârf 
de munte au apă şi aici nu există.
    D-na Hangan Aurelia –secretar prezintă puctul 2 al ordinii de zi privind decontarea 
cheltuielilor de transport cadrelor didactice- precizează că se solicită  de către consiliul de 
administraţie al şcolii  decontarea sumei de 90 lei ,pentru luna iulie a.c.
     D-na Hangan Aurelia – secretar prezintă punctul 3 al ordinii de zi privind stabilirea 
categoriei comunei Livezeni.Face cunoscut consilierilor modul stabilirii categoriei 
comunelor.
     Dl primar prezintă punctul 4 al ordinii de zi privind propunerea aprobării mandatului de 
vot ADI ECOLECT d-lui viceprimar,pentru  a vota Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţ,cu modificările aferente.
    Punctul 5 privind aprobarea modificării statului de funcţii este prezentat de către d-ra 
Astăluş Ileana,consilier.
    Dl.viceprimar solicită explicarea detailată a organigramei şi a statului de funcţii.
    D-ra Astăluş Ileana  răspunde  celor solicitate.
    Punctul 6 privind încheierea unui protocol este prezentat de către dl.Csenteri Attila –
inspector.
     Dl.Csenteri Attila – este necesară alocarea unor sume pentru funcţionarea şi întreţinerea 
maşinii.
     D-na Gherman Corina – consilier – solicită analizarea punct cu punct a necesarului.
     Dl.Ceadeş Cristian – va fi completat  echipamentul necesar
     Dl.viceprimar – am fost la Acăţari există angajaţi pe linia PSI ,au un plan de acţiuni şi 
un buget.Rezolvă tot ceea ce înseamnă situaţii de urgenţă.
     Dl. Primar – sunt puncte care se  pot discuta,se pot modifica.
    Dl.Ceadeş Cristian – pompierul este foarte util.
   Punctul 8 privind aprobarea sărbătoririi Zilelor comunei Livezeni este prezentat de către 
dl.Banyai Istvan – viceprimar care  prezintă programul stabilit ce va avea loc la acest 
eveniment.
    Se supun separat spre aprobare hotărârile iniţiate de primar de la  nr.26 - 32/2013.
    Sunt aprobate în unanimitate hotărârile de la nr.26 – 29,31,32.
    Hotărârea nr.30 este aprobată cu un nr de  un nr. de 7 voturi „pentru” şi  2 voturi „contra” 
de către  consilierii Banyai Istvan şi Gyorgy Karoly.
    Intrucât  ordinea de zi a fost epuizată primarul comunei declară închise lucrările 
şedinţei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                               SECRETAR,
          Gherman Corina                                                                              Hangan Aurelia




