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                                              P R O C E S       V E R B A L  
 
 
    Incheiat  astazi    07.02.2018 , in sedinta extraordinara  a Consiliului  
local  al comunei  Livezi, judetul Bacau  .  
 
                         La sedinta  participa  un numar de   11  consilieri  dintr-un total de 
15.Lipsesc motivat  consilierii : Mocoi  Dorinel – Valentin, Costia  Dan  si  Giurgiu  
Veronica   .  Intarzie  d-nul consilier Ardeleanu  Cornel – Ion .  
 
                        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  Viceprimar  Coaca  Vasile  
- Gabi     . Supusa la vot  propunerea  a fost  adoptata  cu   unanimitate  de voturi ,   11  
voturi  pentru .  
 
                       D-nul PRESEDINTE  DE SEDINTA   Viceprimar  Coaca  Vasile- Gabi  
multumeste  pentru  increderea care I a fost  acordata  si  spera ca  aceasta  sedinta pe care 
o conduce  sa  se desfasoare in bune conditii, corect    si in limitele legii . Saluta  cetatenii 
comunei  Livezi care sunt  prezenti la sedinta . 
 
                       D-nul  consilier  Aanei  Ionel  doreste sa se invoiasca  , trebuie urgent  sa  
plece din sedinta , lasa  votul sau  “ pentru “  la d-nul  Presedinte  de sedinta ,  acolo  unde 
va fi nevoie  de votul sau  si multumeste  pentru  intelegere si paraseste  sedinta  cu 
aceptul  d-nilor consilieri . 
 
                       D-nul  Presedinte  de sedinta Viceprimar Coaca  Vasile – Gabi  da cuvantul 
d-nului  Primar  Ichim  Sorin .  
                       D-nul  Primar  Ichim  Sorin  doreste  sa faca  o retrospectiva  a votului  la 
Hotararea  de consiliu  local  din luna decembrie  2017 , prin care  s-au  aprobat  
impozitele si taxele  locale  in comuna Livezi , pentru  anul 2018 .In fiecare  an , de 
obicei in  luna decembrie se  aproba impozitele si taxele  locale pentru  anul urmator , 
intrucat in lunile ianuarie – februarie se aproba  bugetul pentru  intregul an . In sedinta  
din luna ianuarie a fost prezent  si d-nul Director de la Scoala  Rusu  Iordache   care   
alaturi de Primarul comunei  a semnat pe proprie raspundere pentru  faptul ca  trebuie sa 
fie finalizate lucrarile de la  scoli  , si  avem nevoie de fonduri , investitiile trebuie 
sustinute si de noi  pana la  sfarsitul anului  . Noi , la  scoli  stam bine  spre deosebire  de 
alte  localitati .    A spus la sedinta  din luna decembrie  ca taxele  cresc  cu 15% , iar din 
banii  colectati  prin impozite si  taxe   se intorc  prin servicii  catre  cetateni   cum este  
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 iluminatul public  , care  este  foarte  scump   si  au crescut  toate  tarifele  si preturile   la  
produse  si servicii , si  o lampa de   la iluminat  este  scumpa   de inlocuit. Daca  
mentinem  taxele  la nivelul anului  2017  va fi greu  sa acoperim  aceste  cresteri de 
preturi   si sustinute  acele  cheltuieli  pe care le-am angajat , inclusiv la  investitii , 
precum si  cota  noastra   parte  la programul PNDL  , avand  si un contract   de  prestari  
de  servicii  cu  un consultant  pentru  activitatea  de  achizitii .  
Este de accord  cu  propunerea d-nilor consilieri , cu  Consiliul local, cu toate 
ca,cheltuelile in comuna  au crescut , este  de accord  cu ceea  ce s-a propus  aici   si 
sustine ceea ce s-a propus  .  
 
                      D-nul consilier  Harbuleanu  Adrian  face un calcul si   o paralela  la  
impozitele  care  sunt  aprobate pentru  anul 2018  si cele  propuse  de  initiatorii 
Proiectului  de hotarare   , sa ramana  impozitele si taxele  la nivelul anului 2017 , si s-a  
constatat ca  ar scade  impozitul la  terenul agricol  precum si la  curti constructii   peste 
400 mp . 
 
  D-nul  Primar  Ichim  Sorin  arata ca  “ Vom  face  asa cum hotarâți 
dumneavoastră “ .  
 
 
                   D-nul consilier  Lungu  Nicolaie , in calitate  de  initiator  al proiectului  de 
hotarare  arata ca   se doreste  rezolvarea  acestei  probleme  in comuna . Cetatenii  nu  
mai pot sa  plateasca   aceste  impozite mari , de aceea    grupul  de  initiatori   a solicitat  
sa se  revina   asupra  hotararii  de consiliul  local  prin care s-au  aprobat  impozitele  si 
taxele  locale   pentru  anul 2018  .S-a propus faptul ca   va ramane  taxa  de salubrizare  
deja aprobata de 4,07 lei si la   Legea  nr. 400  unde  camioanele  peste  20 de tone au 
impozit mai mare . Noi stabilim  si primaria  executa .A fost de fapt o neintelegere , vom 
da o hotarare  sa  se  reduca  impozitele  si taxele in anul 2018 , la nivelul  anului 2017 . 
La Gaze  deja tevile  au fost scoase ,  inlocuite  si  bagate  altele     si poate  au fost  duse  
in alta  parte , erau bune   .  Vom  reduce impozitele  si taxele  . Cand  se va aproba 
bugetul vom tine cont de faptul ca   sunt  salarii prea  mari  in comuna  si trebuie reduse  , 
cum este  consilierul primarului Gioni Craciun  cu 54 de milioane , noi strangem bani  de 
pe spatele  cetatenilor , nu este normal  si  trebuie sa incasam restantele , ce nu s-a incasat 
din  urma . Cetatenii   din comuna  spuneau din auzite  , ca  impozitele  au crescut  cu 70 
% . Nu este  de accord  cu aceste  majorari , noi nu am votat  asa , se  va reveni  
 
                     D-nul  Primar   Ichim   Sorin  arata  ca  si rudele  si prietenii  sai   l-au sunat 
sa il intrebe , ce facem noi  aici   , marim impozitele  cu  50  sau 200  %  , ce se intampla 
?  Este bine ca discutam  aici  vom aproba   in consiliu  propunerile  . 
 
                      D-nul  consilieri  Surugiu  Daniel  nu intelege  dezinformarea d-nului 
Viceprimar  Ichim  Sorin  , care  minte  si   care  spune ca  este  Primar . Nu este  Primar    
ales , am avut un primar  care si-a  pierdut mandatul, iar conform  Ordinului  de Prefect  
d-nul  Viceprimar  indeplineste  atributiile  de primar  . Nu  acoperim   salariile  din 
incasari , se incaseaza  4 miliarde 700  lei  , iar bugetul pe 2017  este  de  37 de miliarde  
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 .Iar reducerile   de  salarii  ar trebui sa inceapa  cu consilierul personal  al primarului , 
Gioni Craciun, care este platit  cu 70 de milioane  . Se cheltuie enorm cu salariile  e foarte 
mare fondul de salarii , facem o greaseala ,  punem bir  mare  pe  cetateni , nu mai ducem 
la indeplinire  proiectele  in curs , am pierdut  modernizarea  de drumuri  la Prajoaia  si 
Balaneasa   , ce se  mai intampla  cu aceste  investitii.  Noi primim  fonduri in functie  de 
numarul de cetateni  din comuna , iar acum  nu reusim sa mai facem nimic nici  la 
 PNDL 1 . Am pierdut  20 de miliarde , ce facem , orice  investitie trebuie trecuta  prin 
Consiliul local , noi aprobam , dar faceti  ce trebuie  sa  avem bani sa  ne achitam si 
datoriile  si cotele noastre  parte   in proiectele cofinantate. 
Intreaba  pe  dl.  Secretar  cine este  primar  la Livezi .  
 
                  D-nul secretar  Neica  Eusebiu  arata  ca , in conformitate  cu Ordinul de 
prefect , in urma incetarii  mandatului  de primar  al d-nului  Craciun  Gioni , d-nul 
Viceprimar  Ichim  Sorin , indeplineste    atributiile  de Primar  al comunei Livezi .   
 
                 D-nul consilier  Surugiu  Daniel a observat  ca d-nul secretar  nu mai intra in 
grațiile   executivului , i se da   sa  faca rapoartele  compartimentelor de specialitate   si de 
la  Protectia  mediului ,la  4  proiecte  de  hotarare  din 6  a facut rapoartele  
compartimentului  de specialitate  -secretarul , ceea ce este  ilegal , nu avem 
compartiement de protectia mediului   care  se ocupa  de salubrizare ?  Si Viceprimarul  
cum poate  sa faca el raport  al compartimentului de specialitate   la  proiectul cu  
aprobarea rețelei școlare , nu  s-a  mai  vazut asa  ceva , aceasta  este  incompetență. 
 
 
                 D-nul consilier  Lungu  Nicolaie  arata ca  fostul primar  Gioni  Craciun  a 
primit  si a doua  condamnare  penala si  va face  munca  gratuita   in folosul  comunitatii 
. Ia   bani   de pomana  , ce  atributii are , iar vechiul consilier  personal   Atomei  Ion  
avea salariu  de  1400 lei  si   nu avea  condamnare  , cum e normal asa . 
 
                      D-nul  Presedinte  de sedinta    Viceprimar  Coaca  Vasile – Gabi     , 
adreseaza  intrebarea  daca s-a luat  la cunostinta  de continutul Procesului verbal al 
sedintei  anterioare  si daca sunt  elemente  de adaugat  .  
 
                           Supus la vot  procesul verbal al sedintei  anterioare  este  aprobat  cu  
unanimitate  de   de voturi , 11   voturi pentru .  
 
                           D-nul   Primar  Ichim  Sorin  arata ca  d-nul consilier  Surugiu  Daniel  
minte    asa  cum  respira. A spus  la sedinta  din luna decembrie  ca  taxele  si impozitele  
se maresc  si  majorarea  este   cu  15 % . “ Cum spuneti ca  mint ? “ Daca  un consilier  
nu este  pregatit , sau  nu  a inteles , sau  nu  stie cum  sa voteze   , se poate  abtine , de ce  
nu s-a abtinut  de la vot ?  Esenta  democratiei este  Votul : pentru , impotriva  sau 
abtinere , sunt 3  cazuri . S-a spus  in sate ca impozitele s-au  majorat  cu  200  %  ,  asta e 
minciuna ,  a spus  si atunci si acum ca  majorarea  impozitelor s-a facut  cu 15 % . 
 
 



        4. 
 
                         D-nul consilier   Surugiu  Daniel  arata ca minte  d-nul Ichim Sorin , care  
a semnat  Expunerea de motive a primarului  la sedinta  din luna decembrie , 2017  la 
aprobarea  impozitelor   si  taxelor  . Dar  cine munceste  poate   sa  greseasca  si  acum 
avem  ocazia  sa reparam   ce s-a gresit .  
 
                          D-nul consilier  Busuioc  Ionel  arata ca  noi suntem aici sa  ajungem la 
inima cetateanului , noi nu facem politica aici , ne luptam pentru  cei care ne-au trimis 
aici   si  nu  ar trebui  sa   dam din nou  pe internet  lucruri neadevarate, sa aducem jigniri 
intre  noi . Data trecuta   poate noi    am gresit  si acum  vom  relua   impozitele  si taxele    
si deasemeni  si mai avem  initiativa   cu  Centrul  civic , sa fie amenajate trotuarele   ,  
uitati ce s-a intamplat  la Helegiu , unde a fost  un accident  mortal   la sosea .Noi  suntem 
alaturi  de cei care ne-au trimis  aici  si pentru  ei   . 
 
                         D-nul  consilier  Surugiu  Daniel  spune  ca  au inceput  din nou atacurile 
pe retelele  de socializare , cu  conturi false   , pe Facebook –uri , cu  vorbe urate  la 
adresa  familiei  sale . Fiica  sa  este  studenta  la Iasi  la “ Facultatea  de  Litere “ ,  
in anul  3  de studii . Iar  ceea ce  a spus   este  redat  din ziarul Desteptarea   dintr-un 
articol   in care s-a scris  despre  Gioni Craciun , care  a primit   si a doua  condamnare .   
Avem   noi , cei cinci  initiatori  , un proiect  de  hotarare  pe care l-am propus si care a 
fost  respins , privind   modernizarea  Centrului  Civic  din Livezi  si pe care  il vom 
discuta  din nou  acum cand vine si   aprobarea  bugetului  pe anul 2018 , intr-o dezbatere 
publica  . 
 
                       D-nul  Presedinte  de sedinta  Coaca   Vasile – Gabi  da citire  ordinii  de zi  
 
                1.   Proiect  de hotarare    pentru “  revenirea   asupra  prevederilor   HCL   nr. 
39  din. 15. 12.2017  privind  stabilirea   taxelor  si impozitelor  locale pe anul 2018  “  . 
 
Initiatorii  Proiectului      de Hotarare    sunt : un  de  numar  de  5  consilieri  locali   din 
cadrul  Consiliului  local  al comunei  Livezi , judetul Bacau  ,   d-nii  consilieri  : Surugiu  
Daniel , Harbuleanu  Adrian , Busuioc  Ionel , Ghinet  Claudiu  si Lungu  Nicolaie. 
 
                   Supusa  la vot  , ordinea de zi  a fost  aprobata cu unanimitate  de voturi , 11 
voturi  pentru .  
 
                    D-nul consilier  Surugiu  Daniel  da citire  Proiectului  de hotarare  initiat  de 
catre  cei cinci consilieri  locali .  
 
                       D-nul Presedinte  de sedinta  Viceprimar  Coaca  Vasile – Gabi     invita  
comisiile  sa  prezinte  avizul comisiilor de specialitate .  
 
                        D-nul  Primar  , 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. 



     5.  
      
                        D-nul   consilier   Harbuleanu  Adrian  , Secretarul    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  consilier  Surugiu  Daniel  arata ca trebuie  sa se introduca  in 
program si  in chitantele  care sunt emise  la impozite si  taxe   pe calculator , coduri de 
clasificare , detaliere sa se stie  cat s-a platit , cat mai este  de platit , ce fel de taxa este . 
Pentru  ca   atunci cand era Viceprimar   au fost dotate  cu  calculatoare birourile  de la 
impozite  si taxe    si  acum doar  se scriu  chitantele pe calculator  si nu  de mana . 
 
                     A venit  in plenul sedintei  d-nul consilier  Ardeleanu  Cornel – Ion  , care se 
scuza pentru  intarziere .  
 
                      D-nul  Primar  Ichim  Sorin multumeste  pentru  prezenta d-nilor  si d-nelor 
care participa  la sedinta de consiliu , inclusiv d-nului Hazaparu Doru, cu care se 
sfatuieste  deseori    Si d-nei Bejenaru  Nela , precum si  altor cetateni  pentru  participare 
, sedintele  consiliului  local  sunt  publice  . Arata  ca usa  sa  este  deshisa  tot  timpul 
pentru  toata lumea  . Se statuieste oricand cu d-nii consilieri  Lungu  Nicolaie , Busuioc  
Ionel , care  au fost  prezenti  la primarie  si care  au sunat   oricand  a  fost necesar pentru  
rezeolvarea  problemelor  cetatenilor  din comuna .Doreste  sa intrebe :  «  Si  cine  e 
hotul ? Cine a furat ? «  . 
 
                    D-na  Bejenaru  Nela  arata  ca  a venit  la Primarie  cu o problema  , sa 
depuna solicitare pentru  eliberarea  autorizatiei  de functionare , dar se pare  ca   
doamnele unde se depun  aceste  documente   sunt in pauza de masa . La  firma  sa  
angajatele  lucreaza  pana la ora 17,00 , sunt la program .  
 
                     D-nul  Primar  Ichim  Sorin  arata «  Atentie  ca vine  ITM-ul  daca  nu  se 
acorda  pauza  legala  de masa angajatilor «  . 
 
                    D-na  Bejenaru  Nela  arata  ca   este un program  european al Guvernului  de 
cadastrare  gratuita  a teritoriului si intreaba  daca  se cunosc detalii legate de acest 
program si la  Livezi , daca  sunt pregatite documentele  si  daca  este  constituita o 
comisie  in acest  sens .  
 
                    D-nul primar  Ichim  Sorin  arata ca va chema  pe d-na Ing Dima Rodica sa 
dea detalii despre  acest  program  privind  cadastrarea  gratuita  a terenurilor . Stie ca vor 
fi probleme intrucat  se   va tine cont  de proprietarul din titlu si ne de cei care  au 
cumparat cu chitanta  de mana . 
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                    D-nul  consilier  Lungu  Nicolaie  arata ca  a vazut   firma  care  a fost  la 
deszapezire  prin comuna Livezi , unde era si  d-nul  Primar  Ichim  Sorin pana la ora 
5,00  dimineata    , dar nu a vazut pe altcineva  cu tractorul    , avem nevoie de  oameni  
de initiativa si ar fi bine sa fie  si ingeri primarii , dar suntem oameni . 
 
 
                        D-nul Presedinte  de sedinta    COACA  VASILE – GABI        supune la 
vot  adoptarea acestui Proiect  de Hotarare  , care este  aprobat  cu unanimitate   de voturi 
, 12 consilieri  prezenti   din   15  consilieri  alesi  si validati , 12   voturi pentru . 
 
     
 
                          Nemaifiind si alte  puncte pe odinea de zi  d-nul Presedinte de sedinta   
declara sedinta  inchisa  .   
 
 
               Drept pentru  care am incheiat  prezentul proces verbal .  
 
 
 
 
 
 
 
 
                PRESEDINTE  DE SEDINTA      
                CONSILIER        SECRETAR 
                COACA  VASILE  - GABI                         NEICA  EUSEBIU  
 
 
 


