
                                         PROCES  - VERBAL,

         Incheiat azi 5 septembrie 2014 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 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 afişierul 
primăriei,consilierii luând cunoştinţă prin semnarea convocatorului.
      In urma convocării, la şedinţă sunt prezenţi   9  consilieri în funcţie.
      Şedinţa este legal constituită.
      Participă în calitate de invitaţi d-na  Magyari Hajnalka –contabil , dl. Nagy Zoltan 
şi dl.Oroian – reprezentant firma apă
      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  validarea unui  mandat de consilier
     4.Proiect de hotărâre privind  propuneri pentru atribuire de denumiri de străzi
     5.Proiect de hotărâre privind asocierea cu munic.Tg.Mureş pentru realizarea unor 
proiecte
     6.Proiect de hotărâre privind instrumentarea proiectului " ACHIZITIE UTILAJE / 
ECHIPAMENTE PENTRU  COMUNA LIVEZENI, DOTAREA CAMINULUI 
CULTURAL DIN COMUNA LIVEZENI precum şi a altor măsuri necesare 
implementării acestuia
     7.Petiţii şi interpelări

      Ordinea de zi  este probată în  unanimitate.
     Dl primar propune   modificarea analizării punctelor ordinii de zi .
     Consilierii işi exprimă în unanimitate acordul.
     Se  analizează petiţia depusă de către  dl.Vizi Gabor prin care solicită acordarea unor 
ajutoare.
     Dl.Gyorgy Karoly – preşedintele şedinţei – câţi locuiţi în casă ?
     Dl.Vizi – 10 persoane.



     Dl. Primar – toate casele sunt evidenţiate în extrase CF  pentru punerea în 
legalitate,terenurile sunt în proprietatea comunei Livezeni.
     Dl.Vizi  Gabor– să mă ajutaţi,n-am cu ce să trăiesc,din pensia de handicap nu  pot 
trăi.Nu am geamuri,uşi.
     Dl.Vultur Cristian, consilier – avem o singură soluţie pentru această situaţie, să 
accesăm  fonduri prin ONG .Degeaba peticim casa acuma şi cade din nou.Materiale 
pentru construcţie i-au fost distribuite.
     Dl.Laszlo Arpad ,consilier – trebuie să-l ajutăm cu ceva.
     Dl.viceprimar – eu fac un necesar,să vedem ce ar trebui reparat,trebuie verificat la faţa 
locului
     Dl.Nagy Zoltan – eu îl pot ajuta cu un geam.
     Dl.viceprimar – vom face o evaluare.
     D-na Toldi Gyongyike, consilier – noi ,din  Poieniţa  care umblăm pe acolo ştim care 
e situaţia.
    Dl.Ceades Cristian ,consilier – se va întocmi o anchetă socială şi se va decide,trebuie 
să aveţi răbdare.
      Dl.Gyorgy Karoly, preşedintele şedinţei dă cuvântul d-nei Magyari Hajnalka –
contabil pentru prezentarea primului punct al ordinii de zi privind rectificarea 
bugetului local.
     D-na Toldi Gyongyike, consilier – am auzit că s-au pus bani şi pentru drum,vă rog 
să reparaţi drumul şi spre Poieniţa.
     Dl.primar – inventariem toate drumurile şi pietruim unde este absolut 
necesar.Urmează branşamentele,când toate drumurile vor fi sparte.
     Dl.Vultur Cristian,consilier – dacă se poate să se repare drumul şi la noi,am mai 
făcut reparaţii din banii noştri.S-au făcut mormane pe marginea drumului, cu 
grederul.
     Dl.primar – nu a fost un lucru benefic ceea ce s-a făcut.
     Dl.Acs Sandor,  consilier – nici pe Mureş-Hidraulici nu se mai poate circula-
drumul foarte puţin a fost reparat anul trecut.
     Dl.viceprimar – trebuie întocmit un caiet de sarcini.
     Dl.primar – trebuie să ne încadrăm în sumele pe care le avem.
     Dl.Ceades Cristian – consilier – în cartier s-au făcut reparaţii pe banii oamenilor. 
     Dl.preşedinte al şedinţei dă cuvântul  d-nei Hangan Aurelia – secretar,pentru 
prezentarea punctului 2 al şedinţei privind decontarea cheltuielilor de transport 
cadrelor didactice.
     Punctul 3 privind validarea mandatului de consilier este prezentat de către d-na 
Toldi Gyongyike – consilier.
     Dl.Nagy Zoltan este invitat de către d-na Hangan Aurelia – secretar,să depună 
jurământul.
     Punctul 4 privind atribuirea de denumiri de străzi este prezentat de către dl.Banyai 
Istvan – viceprimar.
     Dl.Gyorgy Karoly, preşedinte – am spus că str.Poieniţa să fie denumită 
str.Primăriei.
     Dl.Vultur Cristian, consilier – trebuie să fie cât mai logic,trebuie să fie şi denumiri 
de persoane.O să întocmesc un raport de specialitate.
      D-na Hangan Aurelia, secretar – e necesară întocmirea unei note de fundamentare.



      Dl.Gyorgy Karoly ,preşedinte – să fie din nou analizate propunerile,să se facă o 
şedinţă.
      Dl.viceprimar – din luna mai s-au analizat cererile,aproape 5 luni am 
aşteptat,acum să o luăm de la capăt?
      D-na Toldi Gyongyike ,consilier – pentru străzi în satul Poieniţa trebuie să consult 
populaţia.
      Dl.Gyorgy Karoly, pre;edinte – suntem de acord să existe denumiri corecte.
     Punctul 5 privind asocierea cu munic.Tg.Mureş pentru realizarea unor proiecte este 
prezentat de către dl.primar- e un proiect pe care vrea să-l realizeze primarul  
munic.Tg.Mureş.
     Dl.Ceadeş Cristian ,consilier – se doreşte crearea unui al 2-lea Aqua Invest.
      Dl.viceprimar – propun să amânăm decizia până  la şedinţa următoare.
      Dl.Gyorgy Karoly,pre;edinte – suntem în zona metropolitană dar nu am primit 
nimic.
      Dl.viceprimar – au fost proiecte în discuţie.
      Dl.primar – partea de canalizare s-a discutat în zona metropolitană.
     Punctul 6 privind instrumentarea proiectului ACHIZITIE UTILAJE / 
ECHIPAMENTE PENTRU  COMUNA LIVEZENI, DOTAREA CAMINULUI 
CULTURAL DIN COMUNA LIVEZENI precum şi a altor măsuri necesare 
implementării acestuia este prezentat de către dl.primar Tătar Vasile – este o continuare 
la măsura 322,proiectul prin care am cumpărat tractorul.In cadrul aceleiaşi măsuri au 
rămas bani care urmează să-i folosim pentru achiziţionarea unor utilaje.Măsura are 2 
componente-de utilaje, la partea de cultură, achiziţionarea unui sistem de sonorizare 
pentru căminul din Livezeni.
       Dl.viceprimar – o să avem accesorii pentru tractor,tablă inteligentă pentru 
şcoală,sonorizare.
       Dl.Gyorgy  Karoly,preşedinte de şedinţă – nu se repară nimic în cămin ?
       Dl primar – nu a început sesiunea de proiecte.Anul trecut s-au făcut măsurători 
pentru  pardoseli care nu s-au finalizat.
       Dl.Vultur Cristian – în cadrul programului de finanţare eşti obligat să investeşti în 
partea culturală.
       Punctul 7 – petiţii şi interpelări.
        Dl.Vultur Cristian, consilier – oamenii sunt supăraţi pentru faptul că nu este apă.
       Dl.primar – am avut probleme cu apa dar s-a ajuns în faza finală.Din momentul în 
care există apă pe stradă o să se găsească soluţie de ieşire din impas.
       Dl.Ormenişan, reprezentant firma apă – suntem pregătiţi pentru cuplare.Avem 
nevoie de 3-4 piese care sunt comandate,nu durează nici o săptămână până la 
obţinerea acestora.
       Dl.Gyorgy Karoly,preşedinte – noi avem un contract de branşare.
       Dl.primar – este un aviz de principiu,a modificat dimensiunea conductei de la 80 
la 160,a fost măsură impusă de noi.In aviz se precizează că nu ţine loc de  aviz de 
racordare.Firma fiind în insolvenţă trebuie să discutăm cu băncile.
       Dl.Ceadeş Cristian ,consilier – propun ca atunci când vor fi solicitări să dea în 
scris cât e valoarea reziduală a conductelor din Orizont.Dacă firma mai opreşte o dată 
apa ne vom adresa justiţiei şi presei.Acesta este punctul nostru de vedere.
      Dl.Gyorgy Karoly,preşedinte – în ce stadiu sunteţi cu lucrările ?



      Dl.Ormenişan – reprezentant firma apă- aşteptăm cele 2  piese şi facem cuplarea.
      Dl.Acs Sandor,consilier – când o să fie preluat sistemul de către Aquaserv ?
      Dl.primar – cum am dat drumul la apă se va rezolva această problemă.
      Dl.Gyorgy Karoly, preşedinte – dorim să fim şi noi în comisie.
      Dl.Vultur Cristian ,consilier-propun să facem un  proiect de branşament comun.
      Dl.viceprimar – trebuie discutat cu Aquaservul în privinţa branşamentelor.
      Se  supun separat spre aprobare hotărârile iniţiate de primar, de la  nr.43 -
46/2014.
     Intrucât  ordinea de zi a fost epuizată, primarul comunei declară închise lucrările 
şedinţei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                               SECRETAR,
           Gyorgy Karoly                                                                               Hangan Aurelia


