ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL
LOCAL

AL COMUNEI LIVEZI

PROCES

VERBAL

Incheiat astazi 15.11.2017 , in sedinta extraordinara
local al comunei Livezi, judetul Bacau .

a Consiliului

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 URSU
GABRIEL
. Supusa la vot propunerea a fost adoptata cu unanimitate de voturi ,
15 voturi pentru .
D-nul PRESEDINTE DE SEDINTA URSU GABRIEL multumeste
pentru increderea acordata si inainte de a se intra in ordinea de zi d-nul Presedinte de
sedinta
adreseaza intrebare
daca daca s-a luat la cunostinta de continutul
Procesului verbal al sedintei anterioare si daca sunt elemente de adaugat .
Nefiind elemente de adaugat , supus la vot procesul verbal al sedintei anterioare este
supus la vot , fiind aprobat cu unanimitate de voturi , 15 voturi pentru .
D-nul Presedinte de sedinta URSU GABRIEL da citire ordinii de
zi :
1. Proiect de Hotarare privind aprobarea proiectului “ Achizitie
lampi de iluminat stradal in satele Prajoaia , Scariga si Poiana , comuna Livezi
, judetul Bacau .”
Supusa la vot , ordinea de zi a fost aprobata cu unanimitate de
voturi , 15 voturi pentru .
Inainte de a se intra in ordinea de zi , d-nul Presedinte de sedinta URSU
GABRIEL , de cuvantul d-nului Primar .
D-nul Primar Ichim Sorin arata necesitatea , oportunitatea si urgenta
aprobarii acestui Proiect de Hotarare .Practic , consultantul nostru de la GAL a
trimis o adresa catre noi prin care se solicita emiterea unei Hotarari de consiliul local
, privind implementarea acestui proiect , toate documentele au fost depuse mai lipsea
Hotararea noastra de consiliu local . Adreseaza multumiri d-nilor si d-nelor consilieri

2.
care au venit atat de repede la solicitarea noastra , chiar la aceasta ora din seara , dar
era absolut necesar sa discutam acest proiect de Hotarare
D-nul Presedinte de sedinta Ursu Gabriel

arata ca se trece la ordinea de zi

.
1. D-nul secretar Neica Eusebiu da citire documentelor si Proiectului de
hotarare de la acest punct de pe ordinea de zi .
D-nul consilier Surugiu Daniel intreaba unde este Proiectul in sine ,
apoi unde este Raportul compartimentului de specialitate de la contabilitate . Nu poate
sa voteze acest proiect care este ilegal .
D-nul consilier Lungu Nicolaie arata ca noi ne interesam sa avem lumina
, dar la o sedinta anterioara de ce nu s-a vrut sa avem apa ? Ati dat un mesaj pe care
l-am primit azi noapte si nu este normal sa se se trimita mesaje de convocare la
sedinta . Sedintele care sunt urgente sunt atunci cand au loc calamitati naturale sau
alte nenorociri . Sa nu facem abuz de lege , pentru orice initiative facem sedinta
urgent , acum . De ce nu s-a stiut acest lucru de saptamana trecuta , asta e
incompetenta , cine s-a ocupat de acest proiect ?Era timp sa facem sedinta normal ,
ordinara , se trimiteau invitatiile la sedinta insotite de toate documentele de la dosarul
de sedinta . Sunt persoane care profita de urma acestui program PNDR si-I facem pe ei
cu burtile mari . Constata ca lipseste Raportul compartimentului de specialitate
intocmit de contabila , este vorba de bani , si noi ne angajam cu cheltuieli in acest
proiect . Constiinta sa nu il lasa si are dreptul si obligatia sa se abtina in a vota acest
proiect . Noi ramanem cu lampile de iluminat cele vechi si nu avem detalii ce votam.

D-nul Presedinte de sedinta URSU GABRIEL
prezinte avizul comisiilor de specialitate .

invita comisiile sa

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.
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 arata ca este in dubii aceasta comisie de specialitate la acest proiect de
Hotarare, cum da avizul .

3.
D-nul consilier Surugiu Daniel arata ca nu va putea vota acest proiect
de hotarare , intrucat nu s-a prezentat proiectul in sine , care spuneti ca a fost depus si
intreaba ale cui sunt interesele din spatele acestui proiect ? Sunt interesele
consilierului personal pe care il are d-nul Primar . Interesele consilierului personal al
Primarului duc mai departe in GAL , prin Nelu Stan si Gabi Pricop – PRICOSTAR . Se
pare ca sunt interese foarte mari aici , de care nu ne dam noi seama , sau nu le stim .
Doreste doar sa vada proiectul depus , ce era mare lucru sa se faca o copie a proiectului
. Unde e expunerea de motive /raportul compartimentului de specialitate de la
contabilitate . Intreaba pe secretar de ce nu s-a depus la dosar proiectul .
D-nul secretar Neica Eusebiu arata ca nu aprimit alte documente decat
expunerea de motive a d-nului Primar si raportul compartimentului de specialitate si
adresa de la consultant , SC. AEM CONSULTING SRL , a intocmit proiectul de
hotarare , nu a primit si nu a vazut proiectul in sine .Nu au putut fi inaintate aceste
documente pentru a fi atasate la invitatia/Dispozitia de Primar de convocare a sedintei
.
D-nul consilier Surugiu Daniel intreaba cum de sunt bani de mentenenta
, si montaj al lampilor pe o perioada de 5 ani . Acest proiect nu se poate aproba .Cine
a luat peste noapte aceasta masura de a se monta lampile de iluminat public in cele 3
sate , de cat timp se stie de aceast proiect ? Unde se monteaza aceste lampi ? Cine a
stabilit locul unde se monteaza lampile .Va vota impotriva , intrucat nu s-au dat detalii ,
nu stie ce voteaza . Nu s-a vrut sa se aprobe investitia de la apa , unde apa de la o
sursa era la 3 m adancime .
D-nul Primar Ichim Sorin arata ca aceasta decizie a fost luata de el , in
aceasta vara , si de atunci se lucreaza si la documentatie si proiect . Se vor schimba
lampile vechi cu led-uri in cele 3 sate : Prajoaia , Scariga , Poiana , intrucat iluminatul
public este asigurat , cel putin la sosea , in satele Balaneasa , Livezi , Orasa . E randul si
celorlalte 3 sate .
D-nul consilier Costia Dan , arata ca asa cum spunea si d-nul Primar , e
prima data cand putem si noi beneficia de bani de la GAL . Este bine venit , o noutate
pentru noi , asteapta sa fie iluminat public de calitate si in satele Poiana , Scariga si
Prajoaia , avem si noi dreptul acesta .E un lucru bun pentru ca de 2 ani nu s-a mai miscat
, nu s-a mai facut nimic in comuna .Si de data asta noi nu dam bani , primim bani prin
GAL. E un lucru bun , e vorba de un proiect de achizitie de lampi pe GAL .
D-nul Presedinte de sedinta Ursu Gabriel
supune la vot adoptarea
acestui Proiect de Hotarare , care este aprobat cu majoritate de voturi , 13 voturi
pentru . si 2 abtineri ( s-au abtinut d-nii consileri Lungu Nicolaie si Surugiu
Daniel ).
D-nul secretar Neica Eusebiu revine cu solicitarea adresata d-nilor/dnelor consilieri care nu au depus declaratii de avere si de interese , sa le depuna de

4.
indata in 2 exemplare la registratura Primariei Livezi . Refuzul depunerii acestor
declaratii de avere si de interese poate atrage pierderea mandatului de ales local .
Nemaifiind si alte puncte pe odinea de zi d-nul Presedinte de sedinta
URSU GABRIEL declara sedinta inchisa .

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal .
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