
                                                   PROCES  - VERBAL,

         Incheiat azi 28 mai 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 un nr. de 10 consilieri în funcţie din nr. 

total de 11.
      Şedinţa este legal constituită.
      Participă în calitate de invitaţi d-na  Magyari Hajnalka –contabil,d-na Moldovan 
Silvia reprezentant ADI Aquainvest Mureş,dl.Bauer Csaba,reprezentant Aquaserv 
Tg.Mureş,dl.Greab – reprezentant SC Contranscom BENŢA SA.
     Participă la şedinţa d-na Csehi Agnes,locuitor al satului Livezeni.
     Se supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare,care a fost pus la 
dispoziţia consilierilor în timp util, înaintea începerii şedinţei.
    Dl.Acs Sandor – consilier solicită ca petiţiile şi interpelările să fie menţionate în 
procesul verbal.
    D-na Hangan Aurelia precizează în ce constă interpelarea  şi petiţia.
    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 însuşirea inventarului patrimoniului com.Livezeni
     3.Proiect de hotărâre privind   decontarea cheltuielilor de transport cadrelor didactice
     4.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru negocierea preţului de 
vânzare-cumpărare  a unui teren  în suprafaţă de 200  mp 
     5.Proiect de hotărâre privind preluarea sistemului de apa-canalizare din cartierul de 
locuinţe Orizont
     6.Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public a  suprafeţei de 176 mp 
teren
     7.Proiect de hotărâre privind trecerea terenurilor cu destinaţie de drum în proprietatea 
publică a  comunei
     8.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentării pentru  ajustare preţuri Aqua  
Invest 
     9.Petiţii şi interpelări



     Ordinea de zi este aprobată în unanimitate.
      Dl.primar propune  analizarea punctului 5 al ordinii de zi,pentru dezbatere fiind 
invitaţi specialişti din alte localităţi.
      Consilierii îşi exprimă acordul  în unanimitate 
     D-na Moldovan Silvia,reprezentant ADI Aquainvest Tg.Mureş prezintă punctul 5 
al ordinii de zi şi arată condiţiile în care sistemul de apa-canalizare poate fi preluat.
     Dl.Bauer Csaba, reprezentant Aquaserv Tg.Mureş- este nevoie de o 
completare.Am făcut o verificare în ce priveşte conformitatea tehnică.Sunt 
neconformităţi care trebuie rezolvate.Există improvizaţii care trebuie reparate.Suma 
propusă este orientativă,nu se va depăşi.Să se introducă în buget pentru anul viitor.
     In momentul în care hotărâm preluarea vom putea face lucrări.Pentru noi nu ridică 
o problemă deosebită.
     Dl.Acs Sandor ,consilier – aceste lucrări nu se vor prelua după un anumit standard.
     Dl.Bauer Csaba – nu se ştie de ce s-a renunţat la hidranţi,vă cerem să vă asumaţi 
răspunderea pentru plată.
     Dl.Acs Sandor – problema noastră e că hidranţii ar trebui să existe.
     Dl.Ceadeş Cristian,consilier- practic nu mai este nici o soluţie.
     Dl.Vultur Cristian ,consilier– să facem în acest sens un efort şi locuitorii din cartier 
sunt plătitori de taxe .
     Dl.Bauer Csaba – este o cerinţă tehnică.Sunt lucruri pentru care nu am făcut o 
estimare,suma nu va fi depăşită.
     D-na Moldovan Silvia – este vorba de un sistem public care trebuie preluat aşa 
cum este,fiind funcţional.Suntem forţaţi să facem acest pas în caz contrar se va 
rămâne fără apă.
    Dl.Greab – trebuia să intre în patrimoniu în 2010 când a fost semnat contractul.S-a 
primit răspuns că nu există serviciu infiinţat şi să se opereze în continuare de către 
Contranscom.Nu mai putem suprta cheltuielile de energie.
    Dl.Gyorgy Karoly ,consilier– preţurile vor creşte.
    Dl.Bauer Csaba – preţurile sunt unice,necesarul de apă/gospodărie figurează în 
normativ.Prognozele care se fac,duc şi ele la nişte valori.
    D-na Toldi Gyongyike,consilier- în principiu trebuie să rezolvăm această 
problemă.Dv.trebuie să preluaţi sistemul având încredere că vom plăti aceşti bani.
    D-na Moldovan Silvia – până ce suma nu e cuprinsă în buget,se vor realiza treptat 
lucrările necesare.
    D-na Toldi Gyongyike,consilier- important e să  aibă apă cei din cartier.
    D-na Moldovan Silvia – predarea se face când se semnează protocolul.
    Dl.Bauer Csaba – toate sistemele adiacente vor fi preluate dar vor urma aceleaşi 
proceduri,să fie în domeniul public,funcţionale.Si în comuna Livezeni până la 
sfărşitul anului trebuie finalizată lucrarea de apă-canalizare.
    Dl.Laszlo Arpad, consilier – oamenii sunt foarte nemulţumiţi,strigă după noi că nu 
este apă.
    Dl.Orban Sandor – preşedintele şedinţei dă cuvântul d-nei Magyari Hajnalka, 
contabil pentru a prezenta punctul 1 al ordinii de zi privind rectificarea bugetului 
local.
    D-na Toldi Gyongyike, consilier – consider că toate sumele sunt justificate.



    Dl.preşedinte al şedinţei dă cuvântul d-rei Astăluş Ileana pentru a prezenta pct.2 
privind însuşirea inventarului patrimoniului comunei.
    Dl.Acs  Sandor,consilier am înţeles că s-au solicitat de către dl.viceprimar acte care 
nu s-au prezentat(receptiile şi facturile).
   D-na Magyari Hajnalka a pus la dispoziţia consilierilor actele solicitate.
   Dl.primar – explică procedura efectuării plăţilor.
   D-na Hangan Aurelia – secretar prezintă pct.3 al ordinii de zi privind decontarea 
cheltuielilor de transport.
    Punctul 4 al ordinii de zi privind constituirea comisiei pentru negocierea preţului de 
vânzare-cumpărare a unui teren este prezentat de către dl.primar.
    D-na Moldovan Silvia explică procedura negocierii preţului.
    Punctul 7 al ordinii de zi privind trecerea terenurilor cu destinaţie de drum în 
proprietatea publică a comunei este prezentat de către dl.primar.
   Dl.Vultur Cristian,consilier – ce implică preluarea,nu vor formula pretentii ?
   Dl.primar – dacă nu intră în domeniul public nu se pot  face  proiecte.
   Sunt un nr. de două solicitări din Livezeni şi Sînişor.
   Punctul nr.8 privind mandatarea reprezentării pentru ajustarea preţurilor este 
prezentat de către d-na Moldovan  Silvia,care explică scopul  initierii proiectului de 
hotărâre.  
     Punctul 9 petiţii şi interpelări.
     D-na Csehi Agnes- locuitor al satului Livezeni – nu suntem de acord cu 
construirea crematoriului pentru incinerare umană.
      Dl.Primar –protecţia mediului este cea care decide şi consultarea populaţiei.
      D-na Toldi Gyongyike,consilier – vorbesc în numele comunităţii locale- să se 
formuleze contestaţii către instituţiile abilitate.
      Dl.Laszlo Arpad,consilier – Nagy Gergely a depus o  sesizare pentru suprafaţa de 
păşune inchiriată.Suprafaţa este mai mică decât cea înscrisă în contract.
       Hangan Aurelia – dacă  se constată că există diferenţă trebuie corespunzător 
modificată hotărârea.
        Dl.Ceadeş Cristian,consilier – prezintă 2 petiţii  înregistrate sub nr. 
1872/28.05,respectiv nr.1890 /28.05.2014 prin care se solicită realizarea unor lucrări 
în cartierul de locuinţe Orizont,depuse de către dl.Paşalega Iancu  din com.Livezeni 
str.Al.Sedului nr.9 şi  de către Asociaţia Orizont-Livezeni.
        Dl.Ceadeş Cristian,consilier - pentru lucrări ,sunt cuprinse sume în buget.
        Copiii nu au spaţii verzi,circulă pe alei cu bicicletele.Cu maşinile se circulă în 
cartier cu viteze mari.
        Oamenii au propus să fie amplasate săritoare.
        Dl.primar – la aprobarea bugetului s-au discutat aceste aspecte.Au fost cuprinse 
în buget sume.
         D-na Toldi Gyongyike,consilier – în staţia de autobuz este o groapă mare.
         Dl.primar -  s-a discutat pentru a fi reparată.
         D-na Toldi Gyongyike ,consilier– ar trebui plombat drumul, sunt gropi foarte 
adânci.
         Dl.Vultur Cristian,consilier – oamenii sunt nemulţumiţi pentru derularea 
procesului de alimentare cu apă.



       Se  supun separat spre aprobare hotărârile iniţiate de primar, de la  nr.22 – 28 
/2014.
        Sunt aprobate în unanimitate  de voturi hotărârile nr.22,24-28 şi hotărârea nr.23 
cu  9 voturi”pentru” şi un vot „contra” (dl.consilier  Gyorgy Karoly)     
         Intrucât  ordinea de zi a fost epuizată, primarul comunei declară închise lucrările 
şedinţei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                              
SECRETAR,
            Orban Sandor                                                                                Hangan 
Aurelia


