
Proces-verbal 
 

 
 Încheiat azi 30 decembrie 2014 cu ocazia şedinţei ordinare a 
Consiliului local Livada convocată prin dispoziţia nr. 172/19 decembrie 
2014 emisă de către primarul comunei Livada .  
 Sunt prezenţi 12 din cei 13 consilieri ai comunei. Absent este dl. Ştef 
Marius . Sunt prezenţi primarul şi  secretarul comunei. 
 Pentru preşedinte de şedinţă dl. Mănuilă îl propune pe dl. Someşan 
Ionel . Se aprobă cu unanimitate de voturi.  
 D-na secretar supune aprobării procesul-verbal de la şedinţa din 28 
noiembrie 2014. D-na Florincuţa sesizează neconcordanţa între procesul- 
verbal şi Hotărârea nr. 47/28 noiembrie 2014. D-na Florincuţa dă lămuriri cu 
privire la situaţia drumurilor De.64 şi De.65 la care se referă Hot. 
47/28.noiembrie 2014 şi la crearea unei străzi din Ps. 60.  
 Dl. Axinte :  nu s-a consemnat părerea tuturor consilierilor . Am cerut 
să mergem la cei 2 cetăţeni care locuiesc în zona drumurilor, ca aceştia să 
depună reclamaţie sau cerere pentru a se înfiinţa stradă prin faţa caselor 
acestora.  
 Dl. Belc solicită să se consemneze : redactarea procesului verbal cu 
articolul din Hotărârea nr. 47/28.nov. 2014 nu coincid. 
 D-na Florincuţa : să se ţină cont că în sed. anterioară nu s-a discutat şi 
nu s-a aprobat realizarea străzilor din incinta PUZ-ului la care se referă Hot. 
47/28.12.2014 din bugetul local.  
 Se supune la vot procesul verbal de la şedinţa anterioară . Se aprobă 
cu 7 voturi pentru şi 5 abţineri . Se abţin : dl. Şoica Adrian , dl. Belc Ioan , 
dl. Axinte Vasile , d-na Florincuţa Alexandrina şi dl. Bimbo Iosif.  
 Dl. preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi a sedinţei. Dl. 
Belc propune introducerea pe ordinea de zi a punctului „diverse”. Se aprobă 
cu unanimitate de voturi cu completarea cu punctul „diverse”.  
 Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 
comunei Livada pentru anul 2014. Dl. primar propune completarea 
proiectului de hotărâre cu o modificare : pentru finalizarea căminului 
cultural se reduce  cu suma de 26.000 lei şi se suplimentează cu 26.000 lei la 
actualizarea PUG-ului . Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi „pentru „ 
şi o abţinere –d-na Florincuţa.  
 Dl. primar prezintă proiectul privind aprobarea contului de execuţie 
bugetară pentru anul 2013.  
 Dl. primar propune modificarea excedentului bugetar la suma de 
45.233,72 lei.  



 Dl. Belc întreabă :  „primăria a angajat credite bugetare?” 
 Dl. primar : „Nu”. 
Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi pentru şi o abţinere –d-na 
Florincuţa.  
 Dl. primar prezintă proiectul privind stabilirea împozitelor şi taxelor 
locale  pentru anul 2015.  
 Dl. Belc : „ am majorat pentru gunoi menajer şi pentru PET-uri?” 
Dl. primar : „PET-urile se adună de aceeaşi firmă şi adunarea lor intră în 
categoria gunoi menajer , dar se colectează selectiv .” 
 D-na Florincuţa : „la ce se foloseşte taxa pentru întreţinerea 
cimitirului?” 
 Dl. Primar : „strict pentru întreţinerea cimitirului alei etc.” 
 D-na Florincuţa :”nu sunt de acord cu facilităţile pentru pompieri fără 
plafon la scutirea de impozit şi diferenţierea acestora „ 

Dl. Belc : „ solicit din nou listă cu pompierii voluntari pentru şedinţa 
viitoare”. 

D-na Florincuţa : „aţi calculat la ce sumă se ridică prejudiciul la 
bugetul local prin tolerarea unor crescători pe păşune?” 

D-na Florincuţa : „ domnule primar aveţi vreun interes personal?” 
Dl. primar : „ nu am ! Nu am oi sau alte animale pe păşune.” 
Dl. primar : „ca să stabilim o taxă de păşunat trebuie să încheiem un 

contract cu utilizatorii păşunii.” 
D-na Florincuţa :” ce-i sfătuiţi pe proprietarii de păşune care au teren 

în apropierea păşunii şi ciobanul le încalcă?” 
Dl. primar:” să se adreseze instanţei de judecată” 
D-na Florincuţa :”domunle primar vă fac răspunzător pentru 

prejudiciile pe care ciobanul la aduce proprietarilor învecinaţi” 
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale pentru anul 2015. Se aprobă cu 11 voturi „pentru” şi 1 vot 
„împotrivă”- d-na Florincuţa. 

Dl. primar prezintă Raportul de analiză a activităţii de prevenire 
împotriva incendiilor şi a neregulilor la normele de apărare împotriva 
incendiilor.  

Dl. Belc :”pompierii voluntari au uniforme ? unde pot fi văzuţi?” 
Dl. primar:” au tricouri roşii cu inscripţia SVSU”. 

Diverse:  
Dl. Belc :” la discutarea bugetului pentru anul 2015 îl rog pe dl. primar să ne 
prezinte sub semnătură cheltuiala bugetului pe anul 2014 pe puncte şi 
subpuncte – pe lucrări de investiţie.” 



D-na Florincuţa : „ de ce aleea pietonală dintre Livada şi Sînleani are 1,35 m 
şi nu 1,5m ?” 
 
Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei. 
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