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                                              P R O C E S       V E R B A L  
 
 
    Incheiat  astazi     21.08.2018 , 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  TALABAN   
ALIN      . Supusa la vot  propunerea  a fost  adoptata  cu    unanimitate  de voturi ,   15  
voturi  pentru .  
 
                       D-nul PRESEDINTE  DE SEDINTA    TALABAN  ALIN  mulțumește  
pentru  încrederea acordată și  înainte  de a se intra in ordinea de zi ,d-nul  Presedinte  de 
sedinta        , adreseaza  intrebarea  daca s-a luat  la cunostinta  de continutul Procesului 
verbal al sedintei  anterioare  si daca sunt  elemente  de adaugat  .  
 
                      D-nul  consilier  Surugiu  Daniel  , în legatură  cu procesul  verbal  al  
sedintei  anterioare , arată  ca a fost  rugat   de d-nul secretar , dupa sedinta  anterioara  pe 
care a condus-o , sa  aștepte  puțin  pentru  a semna  Hotararile  de consiliu  local  
adoptate,cât timp  se  înregistrează  și se  redacteaza hotărârile  .În acest  timp a observant  
că este  o  dictatură în Primarie , a fost  agresat  verbal de  Ichim  Sorin  si  Craciun Gioni 
, care,  acesta  din urma  a spus  că   are studii , da,  are studii, are  două  condamnari , una 
pentru conflict  de interese  și  una pentru  fals  . Este grava  situatia , nu  mai este  primit  
în primarie , salariaților  nu li se da voie  sa vorbeasca  cu  el .De  ce nu se difuzează  
castele înregistrate  în cadrul sedințelor de consiliu local . Nu înțelege  de ce . 
 
                      D-nul  Primar  Ichim  Sorin  roagă  pe d-nii  consilieri   sa  ne grabim  în  
discutarea  acestui proiect  de hotărîre , pentru ca trebuie  sa trimitem  urgent hotararea  
de consiliu  local  pe care  o discutam astăzi  cu  grădinița  , la Ministerul Educatiei  
Nationale.    
                    
                      D-nul  consilier  Lungu  Nicolaie  arată  că  suntem  mințiți de televiziune  
în legătură  cu   faptul că nu-I da   voie CNA-ul   sa posteze înregistrarile  de la ședințele 
de consiliu  local  . Cum  se da voie   televiziunilor  straine  , austriece ,  germane , 
engleze  , și altele , să prezinte violențele  de la București  și  la noi  nu se poate . Unde  
sunt înregistrarile  de  la ședințele din lunile : mai , iunie , iulie , 2018 ? 
De ce  nu se publică. Cine este  vinovat  si  blochează  publicarea  înregistrarilor ? 
 



     2. 
 
                      Supus la vot  procesul verbal al sedintei  anterioare    ,  este  aprobat  cu  
unanimitate  de voturi , 15 voturi pentru .  
 
 
                          Inainte de a se intra in ordinea de zi , d-nul Presedinte de sedinta  
TALABAN   ALIN  , de cuvantul d-nului Primar  . 
 
                         D-nul  Primar  Ichim  Sorin  salută pe d-nii  consilieri  și  pe cetațenii 
noștrii  plecați  în  străinătate  , care  se intorc acasă  chiar  și pentru putin timp , luna  
august  fiind  luna  reîntâlnirilor ,avem o lună  plină  de  activități , avem și  ”ZIUA  
BRADULUI ” , Duminică  26.08.2018  , unde  vă așteptam pe toți  cu  drag . Roagă pe d-
nii  consilieri să  țină  cont  că noi  aici  suntem  în slujba și  în folosul comunității care  
ne-a  ales . Înregistrarile  de la sedințele  de consiliu local  sunt pentru  promovarea  
comunei  Livezi , cu această  ocazie  răspunde  și  d-nului  consilier Lungu  Nicolaie , atât  
timp  cât  se  discută  aici  alte  probleme decât  problemele  comunei , acuzații la 
persoane , nu  va fi de acord  să  se difuzeze  înregistrarile  de  la  ședințele  de Consiliu  
local . Casetele  sunt  aici ,în spatele  fiecărei  facturi  . Roagă  pe d-nul  consilier  Lungu  
Nicolaie , fiind  și decanul  nostrum  de vârstâ , să  discute  cu fiecare  consilier  și  să  le 
explice  faptul  ca noi  suntem aici  pentru ca sa  meargă  treaba  în comună, noi  suntem 
cei care hotărâm ce  e mai bine  pentru cetățenii care  ne-au votat.  
 
                    D-nul  consilier  Lungu  Nicolaie  arată  că   noi nu ne substituim  organelor  
de politie ,de justiție , dar  este  adevărat  că  orice  consilier  local  răspunde  pentru ceea 
ce face  aici  . Atunci  faceți  altceva  , opriți  pe  d-nul secretar    să mai  dea publicității , 
prin afișare , și pe internet , procesul verbal    de   ședință    . 
 
                    D-nul  consilier  Costia  Dan  se adresează d-nul  Ichim  Sorin  și  spune  că  
veniți  din  rândul  consilierilor  locali , ați  fost ales  ca  și  noi , apoi votat  Viceprimar, și  
acum  îndepliniți  atribuții  de Primar.De ce  ne cenzurați , de ce nu dați  drumul la casete 
. Ce  a deranjat  și  pe cine    a deranjat  , faptul că  fostul primar  are  probleme  cu legea 
și mai  ales  că  actualul  Viceprimar  nu a luat  niciodată  cuvântul ?Nu aveți  dreptul  să  
opriți   cuvântul consilierilor  . Lăsați așa  cum  suntem , buni  sau fraieri , să  ne vadă  
lumea  așa  cum  suntem   noi   , cei  aleși . 
 
                       D-nul  Primar  Ichim  Sorin   arata  ca  se pare ca avem  probleme în 
sedințele  de  consiliu local , ne ridicăm rapid    de la masă , un cameraman a spus  că  s-a  
speriat  când un consilier  s-a ridicat  brusc.  Face  apel  la d-nul consilier  Lungu, fiind 
cel mai vechi  din consiliu ,   sa  explice  d-nilor  consilieri  regulile  de  disciplina  din 
sedintele    de consiliu  local . Să  arătăm  respect față  de cetățeni .  
 
                       D-nul  consilier  Surugiu  Daniel  întreabă  de ce  se  angajează   și  se 
platește  un   om  cu un salariu  de peste  70  de milioane de lei  pe lună  și se menține  o 
stare  de agitație și  tensiune  în  comună . Nu ați  turnat  nici  un gram de beton   în 
comună  , abia acum  se face lucrul acesta, nu știți nimic,  unde se  asfaltează, vreți  doar 
laude în ziare, și în  rețele de socializare . Nu  înțelege tonul agresiv  care  este  folosit . 
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                       D-nul  consilier  Lungu  Nicolaie  arată  că  faceți  de râs  consiliul local 
,un condamnat  penal  de două  ori , să vă  sfătuiască  și  are   77  de milioane salariu .Nu 
poate să dovedească  că  are calități  . 
 
                       D-nul  consilier Surugiu  Daniel  arata  că  cetățenii  decid , nu aveți  
respect față  de  cei care ne-au votat.   
 
                      D-nul  Primar  Ichim  Sorin  arată ca  d-nul  consilier  Surugiu  vorbește 
peste cuvânul d-nului consilier  Lungu , asta  este  lipsă   de respect  față  de un on în 
vârstă . 
 
                         D-nul Presedinte  de sedinta   Talaban   Alin  da  citire   ordinii   de zi  : 
 
                 1.Proiect  de  Hotarare  privind     ” APROBAREA PROIECTULUI ȘI A 
CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ȘI DE APROBARE A ACORDULUI 
DE PARTENERIAT ,PROIECT „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNE NORD 
EST” cod Mysmis 125152,Axa prioritară 10 ,Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale. 
 
                          Supusa  la  vot ,  ordinea de zi  a fost aprobata    cu unanimitate  de voturi  
, 15  voturi pentru .  
 
                   1.    D-nul Presedinte de sedinta   Talaban  Alin     arata ca se trece la ordinea 
de zi, .  
                       D-nul Presedinte  de sedinta  Talaban  Alin     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. 
      
                        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, 
avizează  cu brio .    
                        D-nul consilier  Lungu  Nicolaie  prezintă în extras  și  o depune  d-nului  
Primar  , o  copie  de pe o hartă  veche  de peste  100 de ani , a comunei  Livezi , unde 
sunt prevazute  dimensiunile la terenurile  din zona Scolii  Livezi  și centrul  satului  
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, cu deschidere  la șosea . Aici  s-a construit haotic  , dar trebuie  sa fie lăsat  acces  și 
cetățenilor  de la bloc , care locuiesc  acolo . De unde ve-ți tăia  , propune  să  luam teren 
de la Taraipan , și vecinul  de  sus  a intrat   3 metri  , lipsesc 7 m din 32  m .   Ca sa  nu 
deranjăm  proprietatea  vecinului  de la nord  ,să vorbim cu proiectanul  grădiniței , să 
punem fundația  direct  lângă  gardul cetățeanului  care  a intrat  in terenul școlii.A  avut 
prezența  de spirit  să   se  opuna împreună  cu  D-na  Rochiș , acum  10-15  ani  sa  se 
dea terenul in concesiune .A intervenit să nu  se  petreacă un abuz, a luptat     sa  fie 
terenul  scolii  liber  . Primaria  are  o deschidere  la sosea de 103  metri , a intrat  și  la 
noi  vecinul  .  Faptul că  cineva  s-a  gândit  si la Livezi , în ochii județului  înseamna  
mult  pentru noi , nu  suntem așa de rău.  
 
                     D-nul  Primar  Ichim  Sorin  arată  că   multumește d-nului  consilier  Lungu 
Nicolaie  care  demonstrează  cum ar trebui  să  decurgă  o  ședință  de consiliu  local  , cu  
intrebari , răspunsuri , o colaborare.  
 
                      D-nul  consilier  Surugiu  Daniel  , care a condus  anterioara sedinta  de 
consiliu  local  , arata  ca  a fost  emisa o hotarare  de  consiliu local  , care , asa  cum a  
spus  , a fost  degeaba , pentru  ca  acum se va emite  o hotărâre  pentru  un proiect  al 
Ministerului Educatiei . D-nul  Ichim  Sorin  nu are nici un proiect propriu , să  nu se 
laude  că  a facut  un proiect  al lui . 
 
                       D-nul Primar  Ichim  Sorin  arată  că   nu se laudă , nu are nici  un merit 
,dar faptele se văd . În  comuna  Livezi  se lucrează , în proiectele  care se  execută  acum 
apare  ”Primar  Ichim  Sorin ”  și semnnătura  sa . Săptămâna trecută  am  primit  aviz de 
la Apele  Române , vor  începe  lucrari la zonele  afectate  de inundații  in satele : Livezi , 
Scăriga  și  Prajoaia  , in urma proceselor  verbale  de constatare  la fata  locului întocmite 
de noi   si  solicitărilor   noastre , semnate  de el .  
 
                        D-nul  consilier  Surugiu  Gabriel  arată  că   noi  mai primim bani pentru  
noi proiecte , până  nu se   rezolvă asfaltarea   drumurilor comunale , a  ulițelor , și nu 
este  de    pe  timpul lui  Ichim  Sorin , sunt  proiecte  mai vechi , iar  cu gazul metan  nu  
este nici  o realizare , este firma privată și nu este  proiectul  lui  Ichim  Sorin .  
                          
                        D-nul Presedinte  de sedinta     Talaban  Alin       supune la vot  adoptarea 
acestui Proiect  de Hotarare  , care este  aprobat  cu unanimitate  de voturi , 15 consilieri 
prezenti  , din  15 consilieri   alesi  și  validați , 15 voturi pentru . 
 
                          Nemaifiind si alte  puncte pe odinea de zi  d-nul Presedinte de sedinta  
Talaban  Alin   declara sedinta  inchisa  .   
 
               Drept pentru  care am incheiat  prezentul proces verbal .  
 
                PRESEDINTE  DE SEDINTA      
                CONSILIER        SECRETAR 
                TALABAN ALIN                               NEICA  EUSEBIU 


