
ROMANIA  
JUDETUL BACAU  
CONSILIUL     LOCAL         AL   COMUNEI LIVEZI  
 
 
 
                                              P R O C E S       V E R B A L  
 
 
    Incheiat  astazi   31.IANUARIE .2017 , in sedinta ordinara  a Consiliului  
local  al comunei  Livezi, judetul Bacau  .  
 
                         La sedinta  participa  un numar de   15    consilieri  dintr-un total de 15 .  
                       
                        Sedinta  este  legal constituita si isi poate desfasura lucrarile. 
                        Conform intelegerii anterioare  Presedintele  de sedinta   se alege in ordine 
alfabetica , aceasta  sedinta  urmeaza sa fie  condusa  de d-nul   Consilier   COACA  
VASILE – GABI     . Supusa la vot  propunerea  a fost  adoptata  cu  unanimitate  de 
voturi ,   15   voturi  pentru .  
                        D-nul Presedinte  de sedinta  Coaca  Vasile – Gabi  multumeste  pentru  
increderea  acordata. 
   
                           D-nul consilier  Ghinet  Ioan arata   ca   a  luat  la cunostinta de 
continutul documentelor  depuse  la  dosarul de sedinta  si a lasat  votul sau “ pentru  “ la 
presedintele  de sedinta , pentru  toate  proiectele  de hotarare   , intrucat trebuie sa  plece  
din sedinta urgent  . Va vota  “ pentru “  inclusiv  procesul verbal al sedintei  anterioare .   
 
                       D-nul PRESEDINTE  DE SEDINTA COACA  VASILE  GABI   ,inainte  
de a se   trece  la  ordinea de zi        , adreseaza  intrebarea  daca s-a luat  la cunostinta  de 
continutul Procesului verbal al sedintei  anterioare  si daca sunt  elemente  de adaugat  .  
 
 
                       D-nul  consilier  Lungu  Nicolaie  arata  ca  ceea ce a spus la sedinta  
anterioara   din luna decembrie 2016   s-a referit  la   faptul  ca  :   “ nu sustine ca  din 
bugetul  Primariei  sa se plateasca   taxele pentru  gunoi , pentru  cei care  nu platesc  
gunoiul   .”  
 
                      D-nul consilier  Mocoi  Dorinel – Valentin  arata ca  ceea  ce a afirmat la 
sedinta  anterioara  de Consiliu local    are  urmatorul context : “ nu  este  de accord  sa  
se plateasca   din banii  Primariei  pentru  cei care nu isi  platesc  taxa  de  gunoi “ . 
   
                      Supus la vot  procesul verbal al sedintei  anterioare    este  supus la vot , 
fiind aprobat  cu  majoritate  de   voturi , 14  voturi pentru  si  1  abtinere ( s-a abtinut  d-
nul consilier   Zahorneanu  Dan  , care  a absentat  motivat  la anterioara  sedinta  de 
consiliu  local ).  
 



          2.  
 
                         D-nul Presedinte  de sedinta   Coaca   Vasile  - Gabi  da  citire   ordinii   
de zi  : 
 
1.  Proiect   de  Hotarare  privind aprobarea  incheierii   exercitiului  financiar  pe 
anul 2016  si utilizarea  sumelor pentru investitii din fondul de excedent al anului   
2016    , in   comuna  Livezi , judetul  Bacau  , in  anul 2017 . 
 
2. Proiect  de  Hotarare    privind primirea  UAT Municipiul  Onesti  in calitate de 
membru la  Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB si modificarea 
Actului Constitutiv si a Statului acesteia . 
 
3. Proiect  de Hotarare  privind  aprobarea Actului adiţional nr.2 la Documentul de 
poziţie privind modul de implementare a proiectului  „Sistem integrat de 
management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”. 
 
4. Proiect  de Hotarare  privind  mandatarea reprezentantului Consiliului Local  
LIVEZI in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru 
Salubrizare Bacau sa voteze  modificarea si completarea Comisiei de evaluare  
pentru derularea si finalizarea  procedurii de licitatie  organizata in vederea 
atribuirii “Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor 
de deseuri municipale in judetul Bacau”. 
 
5.  Proiect  de Hotarare  privind  aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul  
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”, aferent  
anului  2017. 
 
6. Proiect  de  Hotarare  privind  aprobarea    organizarii   retelei scolare   pe raza  
comunei Livezi , judetul Bacau  pentru  anul scolar  2017- 2018    . 
 
7. Proiect  de hotarare privind aprobarea  noilor tarife pentru  serviciile publice   de 
alimentare  cu apa  potabila si de  canalizare  ajustate  , conform  adresei  ADIB  .  
 
 
8.  Proiect   de  Hotarare  privind       aprobarea  Planului de actiuni   si  lucrari   de 
interes local  conform Legii  nr. 416/ 2001  modificata  si  completata   ,  care se vor  
realiza   cu  familiile sau persoanele singure solicitante si beneficiare de ajutor social 
in comuna Livezi , judetul Bacau  in anul 2017. 
 
 
9. Proiect  de  Hotarare  privind   desemnarea celui  de-al   doilea  reprezentant   al 
Consiliului  local al comunei Livezi , judetul  Bacau  in  Consiliul de  Administratie 
al  Scolii Gimnaziale  nr. 1 Livezi .   
 
 



      3. 
            10. D-nul Presedinte  de sedinta  Coaca  Vasile  - Gabi , de  comun accord  cu d-
nul primar  arata  ca  se va  introduce  pe ordinea de zi  si punctul (10) “ Diverse “ , 
intrucat  avem   invitati  . 
 
                          Supusa  la  vot ,  ordinea de zi, toate  cele  10 puncte ,   a fost aprobata    
cu unanimitate  de voturi  , 15   voturi pentru .  
 
 
                          Inainte de a se intra in ordinea de zi , d-nul Presedinte de sedinta   Coaca  
Vasile  - Gabi , de cuvantul d-nului Primar  . 
 
                         D-nul Primar  Craciun Gioni  prezinta  activitatile  desfasurate  si 
actiunile intreprinse de la anterioara  sedinta  de Consiliu  local  ,  urand  un calduros  “ 
La multi ani “ tuturor,  aceasta  sedinta  este  prima din  anul 2017, sperand ca  acest  an 
sa fie  mult mai bun si  se  implineasca   toatele  sperantele  noastre .  
Saluta prezenta  precucernicilor parintii , preotii de la parohiile  Livezi  si Orasa , 
membrii din consiliul  bisericesc   si cetateni . 
Anul 2017  a debutat   cu o iarna destul de  grea , noi am intervenit  pe  teren  cat de 
repede am  putut, am deblocat drumurile din comuna Livezi  si speram sa facem fata si 
pentru perioada urmatoare .  
GAL-ul  din care  si noi facem parte  s-a asezat  pe picioarele  lui  si speram  sa  putem 
accesa  fonduri  europene   atat  noi cat si   persoanele  juridice   de la noi  din comuna  si 
din GAL . 
Am avut    activitati  normale   , de deszapezire  , cu utilajele  noastre  si  cu  ajutorul 
celor   de la  Legea  nr.  416  , sub coordonarea  d-nului  Viceprimar , si  sub 
supravegherea    anagajatului  de la Protectia  mediului  . S-a lucrat  , in comuna  , in 
Tirgul  saptamanal . Am avut  si avarii la apa  chiar  de sarbatori ,  toata  lumea  
sarbatorea  si noi  interveneam  la  avarii , speram  sa  nu mai fie  probleme . 
 
                     D-nul consilier  Lungu  Nicolaie  arata  ca   lucrarile  ce  se fac   in comuna 
se fac  cu  utilajele  proprii. 
 
                     D-nul Primar  Craciun  Gioni  arata ca   atunci  cand este  nevoie  apelam si  
la utilaje   de la societati .      
 
                      D-nul Presedinte  de sedinta  Coaca  Vasile – Gabi   doreste sa felicite  pe 
d-nul Primar  pentru  deszapezirea din comuna . 
                     D-nul Primar  Craciun  Gioni  invita  pe  preotul de la parohia ortodoxa 
Livezi , d-nul Purcaru Ionatan ,   care solicita  alocarea  de  fonduri  pentru  Biserica  
Ortodoxa  din Livezi .  
                       D-nul Primar  Craciun Gioni  arata ca anul trecut  a discutat  la fata locului 
, cu persoane de decizie   si s-a ajuns la concluzia   ca trebuie reduse cheltuielile de la 
constructia Bisericii , pentru  constructia acoperisului . Avem cheltuieli mari , nu este  
impotriva sa se dea bani la culte , iar la definitivarea  bugetului  local pe anul 2017 vom 
tine cont  si de solicitarile  cultelor , nu promite, dar  va  propune  in consiliul local  
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alocarea  de fonduri  si pentru  Biserica  Ortodoxa Livezi ,numai sa  ne putem permite , 
dar  vom tine cont si de solicitarile si de nevoile  cultelor  din comuna . 
 
                    D-nul  consilier  Costia  Dan  remarca  faptul ca   afla de la preoti ce bani au 
fost  alocati  de  Consiliul local , noi de ce  nu am stiut  nimic . Trebuie sa stim si noi  ce 
bani se aloca , intrucat  Consiliul local  aproba  bugetul  local si numai unii  din noi stim 
unde se duc sumele  alocate  in buget .Sa prioritizam  si noi  unde  este  absolute  necesar  
sa  alocam  sume  , daca este  urgent . Doreste  sa stim si noi  unde  se  duc banii , de ce 
nu stim si  noi  ce destinatie  au  fondurile .  
 
                  D-nul  consilier  Lungu  Nicolaie  arata ca , in conformitate  cu prevederile  
legale  ,Consiliul  local trebuie sa  aprobe  alocarea de fonduri pentru  prioritatea  nr. 1, 
care este  constructia  Bisericii Ortodoxe  Livezi .De 8 ani  a inceput  constructia Bisercii 
Ortodoxe  , iar Consiliul local   are  datoria  sa ajute  si   sa sprijine  cultele religioase , 
alocarea de sume se face prin Hotarare de consiliu  local , nu este  usor dar nici nu este 
greu, se poate  realiza .  
Acum  3000 de  ani  a inceput  constructia Turnului Babel   si  nici  acum nu e 
terminat.Sa  nu  se intample  la  fel   si la Biserica  Livezi. Roaga  sa se prevada   in 
bugetul local  al comunei Livezi , pe anul 2017  o suma mare pentru biserica Livezi si noi 
, toti consilierii  sa participam  in acest  mandat  la  inaugurarea   Biserii in satul Livezi . 
 
                   D-nul Viceprimar   Ichim  Sorin  arata  ca in calitatea  sa  de consilier  local  
si de fost  consilier  parlamentar  a  sprijinit  accesarea  de fonduri pentru  culte  , s-au  
alocat  fonduri pentru  biserici  . D-nul consilier  Lungu  vorbeste  foarte  frumos  , dar 
crede ca mai intai  trebuie sa  identificam  solutii, sa facem un front comun , sa mergem  
cu o delegatie comuna, atat membrii din consiliul local cat si  cei din consiliul bisericesc , 
la Bucuresti , la cei care  ne reprezinta   sis a  prezentam  doleantele  noastre   si   sa 
insistam in sprijinul  pe care il putem  primi   de la  Guvern , Parlament , si  cat   de  putin 
tot  se va da .  
                      D-nul Primar  Craciun  Gioni  intreaba pe preot  la ce   suma s-ar  ridica  
necesarul  de fonduri  urgent , pentru a se monta  acoperisul la biserica .  
 
                      D-nul  Purcaru  Ionatan , preot arata ca ar fi necesar  suma de 1,5 miliarde 
lei vechi  fara constructia turnurilor .  
 
                      D-nul consilier  Surugiu  Daniel  propune ca , pana la venirea bugetului pe 
2017 , sa alocam 1  miliard  lei  din 5 miliarde ,  pe care  le avem in cont, excedent  din 
anul 2016 ,  pentru Bierica  Ortodoxa Livezi . Daca  vrem  putem , sa luam  cate  o suma 
din fiecare  cont   si  sa alocam o suma mai mare  pentru  biserica . 
 
                      D-nul Primar  Craciun  Gioni  arata  ca  constructia  bugetului  se face  dupa 
o formula a  finantelor  si trebuie sa tinem cont  de  ce sume  primim pentru  buget. 
 
                     Preotul Purcaru  Costica  de la Parohia Orodoxa  Orasa , arata ca  , el ca 
fiecare  parinte , isi  doreste  ca si fiul sau  sa  fie sprijinit  in constructia Bisericii de la  
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Livezi , parohia Orasa  este  separata de  parohia  Livezi , iar  la  parohia  Orasa  este  
nevoie  de   o centrala  termica proprie la Biserica  , cea care  este  acum   si incalzeste  si  
casa parohiala nu face fata .  
 
                     D-nul Primar  Craciun  Gioni  arata ca  a fost  aruncat “ un porumbel  din 
gura “   si nici  10 miliarde  nu ne ajung  , iar  la sedinta  urmatoare    vor veni  toti   
reprezentantii cultelor  din comuna  sa ceara , e  evident  sume pentru  fiecare  cult . 
Prioritare sunt  toate  bisericile  si cultele , dar avem  prioritati si la scoli . 
 
                     D-nul consilier  Busuioc  Ionel  arata  noi , credinciosii  ortodoxi , sau 
catolici , din  satul    Balaneasa  nu am venit  sa cerem , ne-am descurcat  cum am putut , 
impreuna  , fiecare , am adunat bani , si  prioritare sunt   toate  bisericile  noaste  din 
comuna , este  prioritara  si  picture la o biserica , si  acoperisul  la alta  si  casa praznicala 
. Chiar daca avem nevoia nu solicitam sprijin financiar , poate  nu este  frumos  sa cerem . 
 
                    D-nul consilier  Costia  Dan , arata ca daca  s-a deschis  “ Cutia Pandorei “ , 
spune d-nului  Primar  ca va ramane  in istoria comunei Livezi , daca se va pune acoperis 
la Biserica  Livezi , sa aiba  acoperis  biserica , sa nu   ploaie, pe ziduri .      
 
                   D-nul Primar  Craciun  Gioni  arata ca nimeni  nu a spus ca nu ajutam si 
cultele , sa vedem si ce sume  vom primi  anul  acesta. Nu putem sa  nu  ne gandim  la 
prioritati , daca vom avea  2 miliarde  de lei la culte , vom aloca  1 miliard la biserica 
ordodoxa Livezi . Dar  au nevoie  si alte  culte , ortodoxi , catolici , protestanti  , si ei sunt  
cetatenii nostrii. 
 
     D-nul  Viceprimar  Ichim  Sorin  arata  ca vom face  tot ce tine  de  noi sa dam 
o mana  de  ajutor  si   cultelor    din comuna Livezi    . 
 
                D-nul  Irimia  Costel  arata ca  are  dreptul  si solicita  iluminat public , asfalt , 
amenajat  drumul , apa  si  canalizare . Acum a  cumparat  si  alte  suprafete  de teren  la 
Balaneasa, s-a extins si intravilanul  .  
 
                 D-nul  Primar  Craciun  Gioni  arata ca si aceasta  solicitare  are  prioritate  , s-
a gandit de nenumarate  ori  si la aceasta  situatie , a incercat prin proiecte  europene  sa 
fie prinsa  si  asfaltarea  acestei zone de la Balaneasa  si vom incerca  din nou  . 
Referitor  la iluminat  public trebuie sa  facem  un proiect  de extindere  a retelei electrice 
, justificat , dar  predam reteaua E-onului  apoi, care   retea  va fi  exploatata  de ei  
.Trebuie  apoi  sa montam stalpi si ulterior  bransamentul .Roaga  pe d-nul Irimia  Costel  
sa faca  o solicitare  in scris  in acest sens  si noi  ne  vom ocupa  de  acest  caz.  
 
 
                        D-nul Presedinte de sedinta  Coaca  Vasile - Gabi  arata ca se trece la 
ordinea de zi  .  Se incepe  cu  primul punct  . 
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                  1. D-nul Presedinte de sedinta  Coaca  Vasile  - Gabi     da cuvantul d-nului  
Primar    . 
 
                      D-nul Primar  Craciun Gioni    da    citire  proiectului  de hotarare  si 
documentelor de la  acest punct de pe ordine a de zi. 
 
                       D-nul Presedinte  de sedinta  Coaca  Vasile- Gabi       invita  comisiile  sa  
prezinte  avizul comisiilor de specialitate .  
 
                        D-nul  Viceprimar  Ichim   Sorin , Presedintele comisiei     pentru 
programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante,  lucrari publice , administratie 
publica,   da citire avizului favorabil al acestei comisii la  proiectul   de hotarare. 
      
                        D-nul   consilier   Aanei  Ionel  , Presedintele    comisiei   juridica,  
administrarea domeniului public si privat, prestari –servicii,  pastrarea  ordinii si 
 linistii publice si a drepturilor si libertatilor cetatenilor da citire avizului favorabil al 
acestei comisii la  proiectul   de hotarare.  
     
                         D-nul consilier  Lungu  Nicolaie      , Presedintele   comisiei  pentru 
invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, culte, tineret  activitati sportive  si 
agrement  da citire avizului favorabil al acestei comisii la  proiectul   de hotarare. 
 
 
                        D-nul Presedinte  de sedinta   Coaca  Vasile  - Gabi        supune la vot  
adoptarea acestui Proiect  de Hotarare  , care este  aprobat  cu unanimitate   de voturi , 15  
 voturi pentru . 
 

2. Se trece  la punctul al doilea  de pe ordinea  de zi . 
                    D-nul Presedinte de sedinta  Coaca  Vasile  - Gabi     da cuvantul d-nului  
Primar    . 
 
                      D-nul Primar  Craciun Gioni    da    citire  proiectului  de hotarare  si 
documentelor de la  acest punct de pe ordine a de zi. 
 
                       D-nul Presedinte  de sedinta  Coaca  Vasile- Gabi       invita  comisiile  sa  
prezinte  avizul comisiilor de specialitate .  
 
                        D-nul  Viceprimar  Ichim   Sorin , Presedintele comisiei     pentru 
programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante,  lucrari publice , administratie 
publica,   da citire avizului favorabil al acestei comisii la  proiectul   de hotarare. 
      
                        D-nul   consilier   Aanei  Ionel  , Presedintele    comisiei   juridica,  
administrarea domeniului public si privat, prestari –servicii,  pastrarea  ordinii si 
 linistii publice si a drepturilor si libertatilor cetatenilor da citire avizului favorabil al 
acestei comisii la  proiectul   de hotarare.  
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                         D-nul consilier  Lungu  Nicolaie      , Presedintele   comisiei  pentru 
invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, culte, tineret  activitati sportive  si 
agrement  da citire avizului favorabil al acestei comisii la  proiectul   de hotarare. 
 
                        D-nul consilier  Surugiu  Daniel  arata ca lasa votul sau » pentru «   la 
Presedintele  de  sedinta  la toatele punctele  urmatoare de pe ordinea de zi si multumeste. 
 
                        D-nul Presedinte  de sedinta   Coaca  Vasile  - Gabi        supune la vot  
adoptarea acestui Proiect  de Hotarare  , care este  aprobat  cu unanimitate   de voturi , 15  
 voturi pentru . 
 

3. Se trece la punctul  al treilea  de pe ordinea  de zi . 
 
                     D-nul Presedinte de sedinta  Coaca  Vasile  - Gabi     da cuvantul d-nului  
Primar    . 
 
                      D-nul Primar  Craciun Gioni    da    citire  proiectului  de hotarare  si 
documentelor de la  acest punct de pe ordine a de zi. 
 
                       D-nul Presedinte  de sedinta  Coaca  Vasile- Gabi       invita  comisiile  sa  
prezinte  avizul comisiilor de specialitate .  
 
                        D-nul  Viceprimar  Ichim   Sorin , Presedintele comisiei     pentru 
programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante,  lucrari publice , administratie 
publica,   da citire avizului favorabil al acestei comisii la  proiectul   de hotarare. 
      
                        D-nul   consilier   Aanei  Ionel  , Presedintele    comisiei   juridica,  
administrarea domeniului public si privat, prestari –servicii,  pastrarea  ordinii si 
 linistii publice si a drepturilor si libertatilor cetatenilor da citire avizului favorabil al 
acestei comisii la  proiectul   de hotarare.  
     
                         D-nul consilier  Lungu  Nicolaie      , Presedintele   comisiei  pentru 
invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, culte, tineret  activitati sportive  si 
agrement  da citire avizului favorabil al acestei comisii la  proiectul   de hotarare. 
 
                        D-nul Presedinte  de sedinta   Coaca  Vasile  - Gabi        supune la vot  
adoptarea acestui Proiect  de Hotarare  , care este  aprobat  cu unanimitate   de voturi , 15  
 voturi pentru . 
 

4. Se trece  la punctul  4 de  pe ordinea  de zi . 
D-nul Presedinte de sedinta  Coaca  Vasile  - Gabi     da cuvantul d-nului  Primar    . 
 
                      D-nul Primar  Craciun Gioni    da    citire  proiectului  de hotarare  si 
documentelor de la  acest punct de pe ordine a de zi. 



                                                          8. 
 
                       D-nul Presedinte  de sedinta  Coaca  Vasile- Gabi       invita  comisiile  sa  
prezinte  avizul comisiilor de specialitate .  
 
                        D-nul  Viceprimar  Ichim   Sorin , Presedintele comisiei     pentru 
programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante,  lucrari publice , administratie 
publica,   da citire avizului favorabil al acestei comisii la  proiectul   de hotarare. 
      
                        D-nul   consilier   Aanei  Ionel  , Presedintele    comisiei   juridica,  
administrarea domeniului public si privat, prestari –servicii,  pastrarea  ordinii si 
 linistii publice si a drepturilor si libertatilor cetatenilor da citire avizului favorabil al 
acestei comisii la  proiectul   de hotarare.  
     
                         D-nul consilier  Lungu  Nicolaie      , Presedintele   comisiei  pentru 
invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, culte, tineret  activitati sportive  si 
agrement  da citire avizului favorabil al acestei comisii la  proiectul   de hotarare. 
 
 
                        D-nul Presedinte  de sedinta   Coaca  Vasile  - Gabi        supune la vot  
adoptarea acestui Proiect  de Hotarare  , care este  aprobat  cu unanimitate   de voturi , 15  
 voturi pentru . 
 

5. Se trece la punctul  numarul 5  de pe ordinea  de  zi . 
                      D-nul Presedinte de sedinta  Coaca  Vasile  - Gabi     da cuvantul d-nului  
Primar    . 
 
                      D-nul Primar  Craciun Gioni    da    citire  proiectului  de hotarare  si 
documentelor de la  acest punct de pe ordine a de zi. 
 
                       D-nul Presedinte  de sedinta  Coaca  Vasile- Gabi       invita  comisiile  sa  
prezinte  avizul comisiilor de specialitate .  
 
                        D-nul  Viceprimar  Ichim   Sorin , Presedintele comisiei     pentru 
programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante,  lucrari publice , administratie 
publica,   da citire avizului favorabil al acestei comisii la  proiectul   de hotarare. 
      
                        D-nul   consilier   Aanei  Ionel  , Presedintele    comisiei   juridica,  
administrarea domeniului public si privat, prestari –servicii,  pastrarea  ordinii si 
 linistii publice si a drepturilor si libertatilor cetatenilor da citire avizului favorabil al 
acestei comisii la  proiectul   de hotarare.  
     
                         D-nul consilier  Lungu  Nicolaie      , Presedintele   comisiei  pentru 
invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, culte, tineret  activitati sportive  si 
agrement  da citire avizului favorabil al acestei comisii la  proiectul   de hotarare. 
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                        D-nul Presedinte  de sedinta   Coaca  Vasile  - Gabi        supune la vot  
adoptarea acestui Proiect  de Hotarare  , care este  aprobat  cu unanimitate   de voturi , 15  
 voturi pentru . 
 

6. Se trece la punctul  nr. 6 . 
                      D-nul Presedinte de sedinta  Coaca  Vasile  - Gabi     da cuvantul d-nului  
Primar    . 
 
                      D-nul Primar  Craciun Gioni    da    citire  proiectului  de hotarare  si 
documentelor de la  acest punct de pe ordine a de zi. 
 
                       D-nul Presedinte  de sedinta  Coaca  Vasile- Gabi       invita  comisiile  sa  
prezinte  avizul comisiilor de specialitate .  
 
                        D-nul  Viceprimar  Ichim   Sorin , Presedintele comisiei     pentru 
programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante,  lucrari publice , administratie 
publica,   da citire avizului favorabil al acestei comisii la  proiectul   de hotarare. 
      
                        D-nul   consilier   Aanei  Ionel  , Presedintele    comisiei   juridica,  
administrarea domeniului public si privat, prestari –servicii,  pastrarea  ordinii si 
 linistii publice si a drepturilor si libertatilor cetatenilor da citire avizului favorabil al 
acestei comisii la  proiectul   de hotarare.  
     
                         D-nul consilier  Lungu  Nicolaie      , Presedintele   comisiei  pentru 
invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, culte, tineret  activitati sportive  si 
agrement  da citire avizului favorabil al acestei comisii la  proiectul   de hotarare. 
 
 
                        D-nul Presedinte  de sedinta   Coaca  Vasile  - Gabi        supune la vot  
adoptarea acestui Proiect  de Hotarare  , care este  aprobat  cu unanimitate   de voturi , 15  
 voturi pentru . 

 
7. Se trece la punctul nr. 7  de pe ordinea de zi . 

 
        D-nul Presedinte de sedinta  Coaca  Vasile  - Gabi     da cuvantul d-nului  Primar    . 
 
                      D-nul Primar  Craciun Gioni    da    citire  proiectului  de hotarare  si 
documentelor de la  acest punct de pe ordine a de zi. 
 
                       D-nul Presedinte  de sedinta  Coaca  Vasile- Gabi       invita  comisiile  sa  
prezinte  avizul comisiilor de specialitate .  
 
 



 
         10. 
                        D-nul  Viceprimar  Ichim   Sorin , Presedintele comisiei     pentru 
programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante,  lucrari publice , administratie 
publica,   da citire avizului favorabil al acestei comisii la  proiectul   de hotarare. 
      
                        D-nul   consilier   Aanei  Ionel  , Presedintele    comisiei   juridica,  
administrarea domeniului public si privat, prestari –servicii,  pastrarea  ordinii si 
 linistii publice si a drepturilor si libertatilor cetatenilor da citire avizului favorabil al 
acestei comisii la  proiectul   de hotarare.  
     
                         D-nul consilier  Lungu  Nicolaie      , Presedintele   comisiei  pentru 
invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, culte, tineret  activitati sportive  si 
agrement  da citire avizului favorabil al acestei comisii la  proiectul   de hotarare. 
 
 
                        D-nul Presedinte  de sedinta   Coaca  Vasile  - Gabi        supune la vot  
adoptarea acestui Proiect  de Hotarare  , care este  aprobat  cu unanimitate   de voturi , 15  
 voturi pentru . 
 

8 Se trece la punctul nr. 8  de pe ordinea de zi . 
 
D-nul Presedinte de sedinta  Coaca  Vasile  - Gabi     da cuvantul d-nului  Primar    . 
 
                      D-nul Primar  Craciun Gioni    da    citire  proiectului  de hotarare  si 
documentelor de la  acest punct de pe ordine a de zi. 
 
                       D-nul Presedinte  de sedinta  Coaca  Vasile- Gabi       invita  comisiile  sa  
prezinte  avizul comisiilor de specialitate .  
 
                        D-nul  Viceprimar  Ichim   Sorin , Presedintele comisiei     pentru 
programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante,  lucrari publice , administratie 
publica,   da citire avizului favorabil al acestei comisii la  proiectul   de hotarare. 
      
                        D-nul   consilier   Aanei  Ionel  , Presedintele    comisiei   juridica,  
administrarea domeniului public si privat, prestari –servicii,  pastrarea  ordinii si 
 linistii publice si a drepturilor si libertatilor cetatenilor da citire avizului favorabil al 
acestei comisii la  proiectul   de hotarare.  
     
                         D-nul consilier  Lungu  Nicolaie      , Presedintele   comisiei  pentru 
invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, culte, tineret  activitati sportive  si 
agrement  da citire avizului favorabil al acestei comisii la  proiectul   de hotarare. 
 
                        D-nul Presedinte  de sedinta   Coaca  Vasile  - Gabi        supune la vot  
adoptarea acestui Proiect  de Hotarare  , care este  aprobat  cu unanimitate   de voturi , 15  
 voturi pentru . 



        11. 
                    D-nul  Primar  Craciun  Gioni   arata ca multele  activitati pe care le-am avut 
in comuna de  igienizare , deszapezire , curatare au fost realizate  cu beneficiarii Legii nr. 
416 , privind venitul minim garantat si s-a vazut  ca nu glumim , toata  lumea trebuie sa 
faca  numarul de ore  care-I revin . In luna decembrie am suspendat un numar  de 44 de 
dosare   , apoi  in ianuarie am repus in plata 24. 
 
                     D-nul consilier  Costia  Dan  intreaba cat  ridica  pe luna o familie  formata  
din 3  persoane  ,beneficiara  de ajutor social .  
 
                      D-nul  Primar  Craciun Gioni  arata ca  o familie beneficiara  de ajutor 
social , in fara  de  sumele  de bani , care   difera  dupa numarul de membrii  din familie , 
primesc si asigurarea de locuinta  gratuita , au asigurare  sociala , daca  au copii  , 
beneficiaza de alocatie , o familie  din 5 persoane   cu  5  copii primesc 15 milioane , iar 
10 persoane  primesc  25  de milioane .  
 
                    D-nul consilier  Mocoi  Dorinel – Valentin se intreaba  cum  de iau  bani asa 
de multi ? 
 

9. Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi  . 
 
                         D-nul Presedinte de sedinta  Coaca  Vasile  - Gabi     da cuvantul d-nului  
Primar    . 
 
                      D-nul Primar  Craciun Gioni    da    citire  proiectului  de hotarare  si 
documentelor de la  acest punct de pe ordine a de zi. 
 
                       D-nul Presedinte  de sedinta  Coaca  Vasile- Gabi       invita  comisiile  sa  
prezinte  avizul comisiilor de specialitate .  
 
                        D-nul  Viceprimar  Ichim   Sorin , Presedintele comisiei     pentru 
programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante,  lucrari publice , administratie 
publica,   da citire avizului favorabil al acestei comisii la  proiectul   de hotarare. 
      
                        D-nul   consilier   Aanei  Ionel  , Presedintele    comisiei   juridica,  
administrarea domeniului public si privat, prestari –servicii,  pastrarea  ordinii si 
 linistii publice si a drepturilor si libertatilor cetatenilor da citire avizului favorabil al 
acestei comisii la  proiectul   de hotarare.  
     
                         D-nul consilier  Lungu  Nicolaie      , Presedintele   comisiei  pentru 
invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, culte, tineret  activitati sportive  si 
agrement  da citire avizului favorabil al acestei comisii la  proiectul   de hotarare. 
 
 
                        D-nul Presedinte  de sedinta   Coaca  Vasile  - Gabi  arata  ca , intrucat  
este  vorba  de desemnarea  unui  consilier  local  in Consiliul de Administratie al Scolii  



     12. 
Gimnaziale  Livezi , voi  invita  pe d-nii consilieri  sa  faca  propuneri , apoi  se vor  
intocmi buletine de  vot  , se va proceda  la vot  secret , fiecare  consilier  care  va primi  
buletinul de vot  se va retrage  din sala de sedinta  , va  scrie cuvantul “ DA ‘   in dreptul 
optiunii  sale , se  va intoarce  in sala  de sedinta  si va introduce  buletinul de vot 
impaturit  in 4  in urna de vot . Pentru  a fi ajutat  la numararea  voturilor , invita  pe d-nii 
consilieri  cei mai tineri : Busuioc  Ionel  si Talaban  Alin , s -il asiste  in aceasta  
procedura si  apoi se va comunica  rezultatul votului  secret . 
 
                    D-nul consilier  Ursu  Gabriel   propune  pe d-nul consilier  Aanei  Ionel . 
                    D-nul  consilier  Busuioc  Ionel  propune  pe d-nul consilier  Lungu  Nicolaie 
. 
 
                   D-nul Presedinte  de sedinta  Coaca  Vasile – Gabi  arata ca se va retrage 
impreuna cu d-nul secretar  pentru a se intocmit  buletinele de vot cu cele 2 propuneri . 
Vor fi  13  buletine de vot intrucat  d-nii consilieri  Ghinet  Ioan   si  Surugiu  Daniel   au 
parasit  sedinta  si  nu participa  la vot  .  
 
                  Incepe procedura  de vot  secret . In urma votului  secret , rezultatul este  
urmatorul :  
 

- D-nul consilier  Aanei  Ionel  a obtinut  -9 (noua )  voturi  pentru ; 
- D-nul consilier  Lungu  Nicolaie  a  obtinut  -4 (patru ) voturi  pentru . 

 
In urma  votului  secret , cu 9 voturi  pentru  , d-nul consilier  Aanei  Ionel  este  
desemnat in calitate  de   al  doilea  reprezenentant  al Consiliului local  Livezi   in 
Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale  Livezi , proiectul de hotarare  a fost  
aprobata  cu  majoritate  de voturi , vot secret , 9 voturi  pentru .  

 
                          Nemaifiind si alte  puncte pe odinea de zi  d-nul Presedinte de sedinta  
Coaca  Vasile  - Gabi   declara sedinta  inchisa  .   
 
 
               Drept pentru  care am incheiat  prezentul proces verbal .  
 
 
 
 
 
                PRESEDINTE  DE SEDINTA      
                CONSILIER        SECRETAR 
                COACA  VASILE – GABI     NEICA  EUSEBIU  
 
 
 


