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                                           PROCES  - VERBAL

        Incheiat azi 29 noiembrie 2012 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  11 consilieri în funcţie,şedinţa fiind legal 
constituită.
    Se supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare.
    Conţinutul acestuia este aprobat în unanimitate.
  In calitate de invitaţi participă d-na Magyari Julianna Hajnalka –consilier cu atribuţii

de contabil în aparatul de specialitate al primarului.
       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 contului de execuţie bugetară pe trim.III 2012
       3  Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport cadrelor didactice
        4.Proiect de hotărâre privind valorificarea materialului lemnos
        5.Proiect de hotărâre privind  aprobarea convenţiei de colaborare
        6.Proiect de hotărâre privind finanţarea unor activităţi culturale
        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 următoarele puncte:
       8.Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de administrare şi întreţinere a 
Sălii de Sport
      9.Proiect de hotărâre privind  aderarea comunei Iclănzel la Asociaţia AQUA INVEST 
    10.Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor 
de alimentare cu apă şi canalizare.
  Ordinea de zi în formă finală este supusă spre aprobare.Este aprobată în unanimitate.
    Dl.preşedinte al şedinţei Acs Sandor dă cuvântul d-nei Magyari Julianna-Hajnalka-
contabil,pentru prezentarea punctului nr.1 al ordinii de zi.
   Dl.viceprimar – solicită explicarea detailată a fiecărui capitol.
   D-na contabil prezintă detailat sumele cuprinse în bugetul  propus a fi rectificat.
    Dl.Acs  Sandor – dacă există audi financiar.
    D-na contabil da,există contract încheiat.
    Dl.primar  arată situaţia perimetrării păşunilor comunale.
    Dl.Acs Sandor – care este suprafaţa păşunilor comunale.
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      Dl.primar- cu aproximaţie 120-130 ha.Se va cunoaşte suprafaţa exactă după încheierea 
lucrării.
      Dl.Laszlo Arpad – consilier – dacă sunt bani pentru cadorurile copiilor din şcoli
      D-na contabil – şcolile au contabilitate proprie
      Dl.Vultur Cristian – consilier – se pot aloca sume suplimentare pentru cadouri
     D-na contabilă – şcolile au  fonduri suficiente.
      Dl.Ceadeş Cristian – consilier – nu e sumă alocată pentru repareaţii drumuri.
      Dl.primar – s-au aprobat sume luna trecută.
      Punctul 2 privind aprobarea contului de execuţie bugetară este prezentat de d-na 
Magyari Hajnalka-contabil – explică modul în care se realizează  exerciţiul bugetar.La 
solicitarea d-lui consilier Ceadeş Cristian explică colectarea impozitelor de la persoanele 
fizice şi juridice.
     Dl.Acs Sandor-preşedinte – la ce se referă stocurile
     D-na contabil – obiecte de inventar,şcoli,etc.
     D-na Hangan Aurelia –secretar prezintă punctul 3 al ordinii de zi privind decontarea 
cheltuielilor de transport,prezintă sumele propuse pentru decontare în luna noiembrie2012.
     Dl.Vultur Cristian – consilier  să se pună accent pe punctualitatea cadrelor didactice
     Punctul 4 privind valorificarea materialului lemnos este prezentat de către dl.Ceadeş 
Cristian –consilier
    Dl.primar – pregătirile pentru valorificare le face Ocolul Silşvic – se fac curăţiri de 
îngrijire şi igienizare a pădurii.Romsilva hotărăşte tariful pentru paza pădurii sau tăieri.
    Punctul 5 privind aprobarea convenţiei de colaborare este prezentat de către 
dl.viceprimar care arată localizarea comunei din Ungaria,istoricul acesteia,obiectivele care 
pot fi vizitate.
    Dl.Acs Sandor-preşedinte  – mulţumeşte d-lui viceprimar pentru efortul depus.
    Punctul 6 privind finanţarea unor activităţi culturale este prezentat de către 
dl.viceprimar.Prezintă programul cultural-sportiv,nr. orelor care vor fi efectuate.
    Dl.Gyorgy Karoly – consilier – profesorul nu are o reputaţie ft.bună.
    Dl.viceprimar – activitatea profesorului consider că este foarte bună.Va fi retribuit din 
autofinanţări.
    Dl.Vultur Cristian – propune acordarea unei perioade de probă.
   Punctul 8 privind aprobarea contractului de administrare a Sălii de sport este prezentat de 
către dl.viceprimar. Momentan legea nu ne permite angajarea unei persoane.Propune 
încheierea unui contract cu Asociaţia Benedek Elek şi achiziţionarea unui aparat de curăţat..
   Dl.primar la data angajării trebuie să se facă dovada cunoştinţelor minime  în domeniul 
instalaţiilor,electricitate,tehnice,deci pentru minime intervenţii.
  Punctul 9 privind aderarea comunei Iclăntzel la Asociaţia AQUA INVEST este 

prezentată de către d-na Hangan Aurelia.Dl.primar iniţial au fost cuprinşi în asociaţie 14 
membrii,nr.acestora a crescut semnificativ.
    Punctul nr-10 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii  serviciilor de  
alimentare cu apă şi canalizare este prezentat de către d-na Hangan Aurelia.

Se supun ,separat spre aprobare hotărârile iniţiate de primar, de la  nr.32 -40 /2012.
  Sunt aprobate în unanimitate de voturi.
  Intrucât  ordinea de zi a fost epuizată preşedintele  declară închise lucrările şedinţei.

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,
             Acs  Sandor                                                                              Hangan Aurelia
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