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CONSILIUL       LOCAL         AL   COMUNEI LIVEZI  
 
 
 
                                              P R O C E S       V E R B A L  
 
 
    Incheiat  astazi   23.03.2018 , in sedinta ordinara  a Consiliului  local  al 
comunei  Livezi, judetul Bacau  .  
 
                         La sedinta  participa  un numar de   13  consilieri  dintr-un total de 15 . 
Întârzie d-nii consilieri Busuioc  Ionel  si  Ghinet  Claudiu . 
 
                        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  Hârbuleanu  
Adrian      . Supusa la vot  propunerea  a fost  adoptata  cu    unanimitate  de voturi ,   13  
voturi  pentru .  
 
                       D-nul PRESEDINTE  DE SEDINTA  HÂRBULEANU    ADRIAN  
mulțumește  pentru  încrederea  acordata  si  înainte  de a se intra in ordinea de zi    , 
adreseaza  intrebarea  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   
aprobat  cu   majoritate   de voturi , 12  voturi pentru   si 1  abtinere ( s-a  abținut  d-nul 
consilier  Costia  Dan   care  a absentat  motivat   la ședința  anterioară).  
                         D-nul Presedinte  de sedinta  Hârbuleanu   Adrian  da  citire   ordinii   de 
zi  : 
                   1.  Proiect  de  Hotarare    privind  aprobarea listei de investiţii prioritare a 
UAT Livezi în sectorul apa şi apă uzată în conformitate cu Master Planul Judeţean. 

 
                    2. Proiect  de  Hotarare  privind     aprobarea excluderii  din    Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitară  pentru  Salubrizare   Bacău – ADIS    a UAT  Oras    
COMĂNEȘTI. 
 
                    Punctul al  treilea  de pe ordinea de zi  a fost  adaugat  ulterior  de  d-nul 
Primar  Ichim  Sorin . 
                    3. Proiect  de   Hotarare   privind    aprobarea   Planului  de   actiuni  privind 
dezvoltarea  economic-sociala prioritatati  si obiective pentru  anul 2018  la nivelul   UAT   
Comuna  Livezi , judetul   Bacau  . 
  
 Initiatorul   Proiectelor   de Hotarare   este   Primarul comunei  Livezi ,judetul Bacau , d-
nul Ichim Sorin . 
 



      2. 
                          Supusa  la  vot ,  ordinea de zi , toate cele  3 puncte , a fost aprobata    cu 
unanimitate de voturi  , 13 voturi pentru .  
                          A  venit  la sedinta  d-nul  consilier  Ghinet Claudiu . 
                          Inainte de a se intra in ordinea de zi , d-nul Presedinte de sedinta  
Hârbuleanu  Adrian  , de cuvantul d-nului Primar  . 
                        D-nul  Primar  Ichim  Sorin  roaga   pe   consilieri , ținând  cont  de 
condițiile  nevaforabile  de afară, ca  aceasta   ședință sa   decurgă  rapid  , întrucat  
suntem  sub cod galben  de ninsori  si  avem  de lucru  în comuna și multumeste  .   
 
                       D-nul Presedinte de sedinta Hârbuleanu  Adrian     arata ca se trece la 
ordinea de zi  . Se trece la primul punct  de pe ordinea  de  zi . 
 
                  1. D-nul Presedinte de sedinta  Hârbuleanu  Adrian     da cuvantul d-nului  
Primar    . 
                      D-nul Primar  Ichim  Sorin   arata  ca   documentele  de pe ordinea de zi  au 
fost  comunicate   d-nilor  consilieri  și astfel  vom trece la comisiile de specialitate . 
 
                       D-nul Presedinte  de sedinta  Hârbuleanu  Adrian     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. 
  
                        D-nul  consilier  Surugiu  Daniel  da citire  unui  proiect  de hotarare  
initiat  de el , d-nul Surugiu Daniel   si de d-nul consilier  Hârbuleanu  Adrian  și întreabă  
de ce nu a fost  introdus  pe ordinea de zi  la aceasta  sedință ? De ce nu răspunde d-nul  
Primar ? Și proiectul inițiat  in toamnă  de  consileri  cu apa  a fost  la fel  respins .Mai 
grav   este  faptul ca  prin proiectul de hotarâre  inițiat  de d-nul Ichim  Sorin noi trebuie  
sa  dam  un teren , sa vedem  ce teren  avem noi liber  pentru  apa   si  din suma  care  se 
aloca , comunei  Livezi  îi  revine  circa  5000 de euro  , ce facem  cu acești  bani  , nu  
ajung pentru   o investitie . 
               
                         D-nul  Primar  Ichim  Sorin  arata ca primul proiect  de hotarare  de pe 
ordinea de zi   este  răspunsul  la întrebarea  pusă  de d-nul consilier  Surugiu . 
 



      3. 
                          D-nul consilier  Surugiu  Daniel  arata  la camera  de filmat documentele 
de  la acest  punct  de pe ordinea de zi .  
 
                         D-nul Primar  Ichim  Sorin  crede    că d-nul consilier  Surugiu  Daniel a 
obosit  spunând vorbe aiurea .  D-nul consilier Surugiu Nu  a votat  bugetul   comunei  
Livezi si noi discutam proiectele  de hotarare  propuse  pe ordinea de zi .   
 
                        D-nul consilier  Surugiu  Daniel  arata ca  bugetul comunei Livezi este de 
1.200.000 de euro   si cu acesti bani ,pe care  nu i-a  avut comuna Livezi niciodata in 
buget , d-nul Ichim   Sorin  face  ce vrea  cu ei si pune pe ordinea de zi  ce proiecte  vrea  
. De ce a fost respins  proiectul  initiat  de doi  consilieri  locali , solicită  un raspuns.  
 
                       A venit  la  sedinta  d-nul consilier  Busuioc  Ionel . Acum  la sedinta  
participă toti cei 15  consilieri  locali . 
 
                        D-nul  consilier  Costia Dan  întreabă de ce nu se finalizează lucrarile  la 
baza sportivă ? Ce investiții  au fost  avute  in vedere pentru  perioada  urmatoare , câți  
bani au fost  alocați  pentru  Școala  Poiana pentru  finalizarea  investiției  si pentru  
celelalte  investiții  cât se va aloca ? Ce se întmplă  cu Caminul Cultural  a ramas  așa  de 
mult  timp , nu se mai lucrează ? Deasemeni  cât se  aloca pentru   culte , s-a facut  un 
calcul,  doreste  sa  se  stie  , sa fim informați .    
 
                       D-nul Primar  Ichim  Sorin  spera  ca  in perioada  aprilie – mai  a  acestui  
an  sa  se inceapă branșarile  la gaz metan in comuna Livezi după  discutiile  purtate  la 
Bucuresti  si la Târgu  Mureș , mai era nevoie de avize noi , apoi  ne vom ocupa de apa ,  
unde  trebuie  sa incepem   investitia   .Nu stie cat este  alocat  pe fiecare  capitol in parte  
în buget . În ce  priveste  Căminul Cultural , aceste  este  predat  la  Compania  Națională  
de Investiții  si  ei   se ocupa   de tot ce  priveste aceasta  investiție .Un alt  constructor  va 
trebui  sa  continuie lucrarile începute  daca fostul constructor  nu  a mai  continuat  
lucrarile, dar  doar  prin intermendiul CNI .  
 
                      D-nul consilier  Costia  Dan   doreste  sa stie ce se întâmpla cu  After  
School-ul  de la Livezi , când  se finalizează, care este  destinația sa  actuala . Avem  
atâtea investiții începute și  neterminate  : Scoala  Poiana , After School , drumuri  
incepute   si  nefinalizate.Daca  se mai stie  ceva  de gaze la Livezi .Lumea se uita  la 
sedintele de  consiliu  local  si trebuie  informata .  
 
                    D-nul  Primar  Ichim  Sorin arata ca  After school-ul  functioneaza normal   
in sediul pe care  il avem . 
 
                    D-nul consilier  Lungu  Nicolaie  arata ca , in ce priveste  baza sportiva,de ce 
nu facem ceva  care sa ne fie  de folos cu adevarat , nu obiective care nu au nici  un haz . 
Cu banii pe care-I avem  alocati  sa facem ceva  util  si urgent  pentru  comuna Livezi  nu  
lucrari  care  nu  folosesc nimanui . 
 



     4. 
                     D-nul consilier  Surugiu  Daniel  doreste  sa intervina  si  sa  arate  ca noi 
trebuie sa  încurajăm copii  si  tineretul din comuna să  alegă  drumuri  corecte  în viață  , 
sa  facă  sport , sa participe la  competiții  sportive , cum a participat  si el   si membrii  
familiei  sale  , nu sa stea  sa fumeze si    sa bea  . Trebuie  sa  rezolvam si  aceste  
probleme ale  cetatenilor .  Sa se faca alegeri  in comuna Livezi , trebuie ales un primar  
care  sa  asculte  si  sa tina  cont  si de   ce  vor oamenii  din comuna . De ce nu se fac  
alegeri  in comuna, de ce nu lasati  sa se faca  alegeri  ? Nici  unul   nu este  ales  Primar . 
 
                      D-nul  Primar  Ichim  Sorin  arata ca  nu  noi decidem cand se fac  alegeri  
in comuna  Livezi , nici  Primarul sau secretarul  nu decide . Alegerile  in tara  se   
hotarasc  de  catre  Primul  Ministru   în Guvern .  
 
                        D-nul Presedinte  de sedinta     Hârbuleanu  Adrian        supune la vot  
adoptarea acestui Proiect  de Hotarare  , care este  aprobat  cu unanimitate  de voturi , 15  
voturi pentru . 
 
                       2. D-nul  Presedinte  de ședință  Hârbuleanu  Adrian   arată că se trece la 
punctul al doilea de pe ordinea de zi .  
 
                       D-nul Primar  Ichim  Sorin   arata  ca   documentele  de pe ordinea de zi  au 
fost  comunicate   d-nilor  consilieri  și astfel  vom trece la comisiile de specialitate . 
 
                       D-nul Presedinte  de ședință  Hârbuleanu  Adrian     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  arata ca  nu  se da   aviz  favorabil al acestei comisii la  proiectul   de hotarare, 
se propune respingerea    . 
 
                      D-nul  consilier  Lungu  Nicolaie  motiveaza  respingerea   acestui proiect  
de hotarare  si arata ca noi trebuie sa face in asa fel incat sa fie bine  si sa nu ne  trezim ca  
platim , noi Consiliul local  daune  .Si la Guvern s-a discutat  sa se plateasca taxa la gunoi 
pe cantitatea de gunoi  ridicata  de la cetățeni  si  nu pe total, pe persoană.    
 
 



       5. 
                       D-nul  consilier  Surugiu  Daniel  întreabă de ce  s-a spus ca  se da aviz 
favorabil  al comisiei de specialiate nr. 1  la acest proiect  de hotarare  daca  nu au semnat  
toti consilierii membrii in comisie ? Nu a semnat:  Ghinet  Claudiu  ,  Ursu  Gabriel si 
nici Surugiu  Daniel . De ce nu  s-a discutat  acest  proiect  de hotarare  in sedinta de 
comisie de specialitate  întrunită  în sala  de ședință . De  ce se  ține  ședinta  comisiei  de 
specialitate  în biroul  viceprimarului ? Comisiile  se intrunesc  in sala  de sedinta .  
 
                      D-nul  Viceprimar  Coaca  Vasile – Gabi arata ca   sedinta   comisiei  de 
specialitate  nr. 1,  buget- finante  se desfasoară  în biroul viceprimarului , asa  cum  se 
procedează de obicei . De  ce nu a venit  d-nul  consilier  Surugiu Daniel  la ședința  
comisiei  de specialitate , nu  a participat si acum  spune ca nu  au  semnat membrii .     
 
                       D-nul consilier  Costia  Dan  arata ca  orasul Comănești  vrea ca gunoiul sa 
fie platit  la cantitate  , la kg  si nu  global .Se va abtine pentru ca  si noi  va trebui  sa  ne 
gandim  bine ce facem , poate  e mai bine sa platim  la cantitate gunoiul colectat .  
 
                        D-nul Presedinte  de sedinta     Hârbuleanu  Adrian        supune la vot  
adoptarea acestui Proiect  de Hotarare  , care este  aprobat  cu majoritate de  voturi , 9 
voturi  pentru , 5  voturi  impotriva ( au  votat  impotriva d-nii consilieri : Harbuleanu  
Adrian , Surugiu  Daniel , Lungu Nicolaie , Busuioc Ionel si Ghinet  Claudiu)  si 1  
abtinere ( s-a abtinut  d-nul consilier  Costia  Dan ) .  
 

3. D-nul Presedinte  de sedinta  Harbuleanu  Adrian arata  ca  se trece  la punctul 
al treilea  de  pe ordinea de zi . 

 
                       D-nul Primar  Ichim  Sorin   arata  ca   documentele  de pe ordinea de zi  au 
fost  comunicate   d-nilor  consilieri  și astfel  vom trece la comisiile de specialitate . 
 
                       D-nul Presedinte  de sedinta  Hârbuleanu  Adrian     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. 
 
 



       6. 
                        D-nul  consilier  Surugiu  Daniel  adresandu-i-se   d-nului  Coaca  Vasile- 
Gabi  ,secretar  al comisiei  de specalitate  nr. 1 , daca  vine  in biroul d-nului Coaca  
trebuie sa-i ceara  voie , pentru  ca  el suna la    ‘’  112  ‘’ ,  daca  venim  in sedinta  de 
comisie .  Nu este pus nici  un document  doveditor la dosar  , nu este  prevazuta nici  o 
investitie  in  comuna . Va asteptam si in 2018  sa se faca  tot  un fals  si un abuz , nu se 
poate  ca în această  strategie  să  nu se treacă   nimic . 
 
                        D-nul consilier  Lungu  Nicolaie  arata ca  trebuie să alegem si sa avem in 
vedere faptul ca  unele  proiecte  sunt prioritare :  montarea de dale  în Centrul Civic  al 
comunei   și problema apei , care  este  extrem de importantă . Dar  nici  un primar  nu 
este  inger , suntem toti  oameni  , facem  ce putem si noi .  
Cetatenii din comuna   sunt  multumiti  de cum conduce  d-nul Ichim  Sorin .   
 
                        D-nul consilier  Surugiu Daniel  arata ca  trebuia introdus  pe ordinea de zi  
Proiectul  de Hotarare  initiat  de doi consilieri locali . De ce  nu a fost  introdus si acest  
punct , este  un abuz  si  va  reclama  acest  fapt  . De ce  unii salariati  au salarii mari si  
sunt  protejati  in Primarie .  
 
                        D-nul consilier  Lungu  Nicolaie  sfatuieste  pe d-nul Primar  Ichim  Sorin 
sa continuie cu  activitățile,   muncile  și prioritatile  din Primarie  si sa va faceti treaba in 
continuare  .  
 
                        D-nul consilier  Costia  Dan  adresandu-i-se  d-nului  Coaca   Vasile – 
Gabi : ‘’ Într-atât  va onoreaza funcția , vă  place  funcția  de  Viceprimar , ce faceți  d-
voastră  aici  , râde lumea de  d-voastră , plecați  acasă   pentru că  nu faceți  nimic aici 
“”. 
                        D-nul Viceprimar  Coaca  Vasile – Gabi  arata ca  in calitatea sa de  
Viceprimar  isi  desfasoara  activitatea    si îndeplinește  atributiile  de Viceprimar  la  
Primaria comunei  Livezi , alaturi  de d-nul Primar  si  toti  angajatii  din primarie . 
 
                        D-nul  consilier  Surugiu  Daniel  arata ca  d-nul Coaca  Vasile- Gabi  
pândește  salariații  din primarie   care  se duc la toaletă  si le pune ștampila  la  WC . 
 
                         D-nul Presedinte  de sedinta     Hârbuleanu  Adrian        supune la vot  
adoptarea acestui Proiect  de Hotarare  , care este  aprobat  cu unanimitate  de voturi , 15  
voturi pentru . 
 
                          Nemaifiind si alte  puncte pe odinea de zi  d-nul Presedinte de sedinta  
Hârbuleanu   Adrian   declara sedinta  inchisa  .  
 
               Drept pentru  care am incheiat  prezentul proces verbal .  
 
                PRESEDINTE  DE SEDINTA      
                CONSILIER        SECRETAR 
                HÂRBULEANU  ADRIAN               NEICA  EUSEBIU 


