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                                              P R O C E S       V E R B A L  
 
 
    Incheiat  astazi    27.04.2018 , in sedinta ordinara  a Consiliului  local  al 
comunei  Livezi, judetul Bacau  .  
 
                         La sedinta  participa  un numar de   14    consilieri  dintr-un total de 15 
.Lipseste  motivat d-nul  Viceprimar  Coaca  Vasile – Gabi , care se afla  la  instruire timp  
de o saptamana  la Ispectoratul Judetean  Bacau pentru  Situatii de  Urgenta ,   
 
                        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  Pt. Primar  Ichim  Sorin  . 
D-nul  consilier Surugiu  Daniel  propune ca presedinte  de sedinta  pe d-na consilier  
Giurgiu  Veronica  , care  nu a condus sedinta  anterioara .  
D-na  consilier  Giurgiu  Veronica  refuza  sa  fie propusa  ca  presedinte de sedinta      . 
Supusa la vot  propunerea  de presedinte de sedinta  pentru  d-nul Ichim Sorin   a fost  
adoptata  cu  unanimitate  de voturi ,   14   voturi  pentru .  
 
                       D-nul PRESEDINTE  DE SEDINTA   ICHIM  SORIN   multumeste  
pentru  increderea  acordata  si ureaza  “ Hristos  a  Inviat  !”  . Bine ne-am revazut la 
acesta  sedinta  din luna  aprilie  2018  .Aceasta  sedinta  a fost  convocata  pe ultima suta  
de  metri , noi  asteptam o serie  de documente  de la  ADIS  , dar  nu au mai  venit . Asa 
ca  am initiat  acest  proiect  de hotarare , de altfel  foarte  important privind  situatiile de 
urgenta si de  risc  ce pot   avea loc   si in comuna Livezi   . 
                       Inainte  de a se intra in ordinea de zi  d-nul  Presedinte  de sedinta   ICHIM  
SORIN     , adreseaza  intrebarea  daca s-a luat  la cunostinta  de continutul Procesului 
verbal al sedintei  anterioare  si daca sunt  elemente  de adaugat  .  
                       D-na  consilier  Tarcuta  Elena   intreaba  ce se  intampla  cu  procesul pe 
care  il are  Consiliul  local  Livezi  cu salariatii    din primarie  care  au contestat  
Hotararea  de consiliu  privind salarizarea . 
 
                       D-nul Presedinte  de sedinta  Ichim  Sorin  arata faptul  ca   d-nul Ionita  
Corneliu  si d-na Ionita  Gina  , salariati la Primaria  Livezi ,  care  au contestat  Hotararea 
Consiliului  local  Livezi  privind salarizarea  , conform Legii  nr. 153 /2017,   in calitate 
de    membrii de sindicat ,    au pierdut  procesul  de la  Tribunalul  Dolj  si  solicita  d-
nului  secretar  sa  dea  citire   sentintei civile  primita  de la  Tribunalul  Dolj  . 
 
 
 



         2.  
                       D-nul  secretar  Neica  Eusebiu  da citire   din  acea  sentinta  civila  a 
Tribunalului  Dolj , prin care  se respinge actiunea  d-nului    Ionita  Corneliu  si a  d-nei 
Ionita  Gina, membii de sindicat , care  au contestat  Hotararea  Consiliului local  Livezi , 
privind salarizarea  . 
 
                        D-nul  consilier  Surugiu   Daniel   atrage atentia  ca pe data de 09.03. 
2018   a depus  un proiect  de hotarare   pentru rezolvarea problemei  cu apa  potabila in 
comuna Livezi . De  ce nu  s-a introdus  pe ordinea de zi  acest  proiect , care poate fi 
respins  doar  de consiliul  local  . De ce nu a fost  introdus  pe ordinea de zi  la sedinta de 
consiliu  ?  Si d-nul  secretar  ne trimite  o adresa  si un referat prin care s-a solicitat  aviz 
de la 6  compartimente , nu doar de la compartimentul  de resort  si se inainteaza  apoi  3 
rapoarte  ale compartimentelor  de specialitate  intocmite  . Ce lege se respecta  aici ?  De 
ce  nu s-a respectat  legea  ? Sa  se discute  in consiliu  local  . Dupa  cele  30 de zile 
proiectul de hotarare     se considera  aprobat .  
 
                      D-nul  Presedinte  de  sedinta  Ichim  Sorin  arata  ca d-nul  consilier  
Surugiu  Daniel  a  primit raspuns si  poate  sa  actioneze ca atare .   
 
                      D-nul  consilier  Costia   Dan  arata ca  d-nul  Ionita  a  contestat  aceasta 
Hotarare  a Consiliului  local  privind salarizarea  pentru  ca  este  nemultumit , pe buna 
dreptate  si sunt  mai multi  salariati  din Primarie  nemultumiti  de salarii . Doar la Livezi  
sunt  nemultumiri si solicita  d-nului  Primar   ca la sedinta  urmatoare  , impreuna  cu un 
specialist , sa se  regleze coeficientii de ierahizare   si   sa se rezolve  nemultumirile   
salariatilor  , sa  nu mai fie  diferente , este  o problema  nerezolvata . 
                      D-nul  Presedinte  Ichim  Sorin arata ca  se va ocupa  de aceasta  problema  
, a salariilor , este  de  bun augur  intrebarea d-nei  Tarcuta  Elena . A trimis  3 salariati la 
instruire   pentru  a se  incerca sa se rezolve  si problema  cu personalul , sa o reglam  in 
cel mai scurt  timp .  
 
                      D-nul  consilier  Surugiu  Daniel  arata ca  deja s-a  facut recurs   la aceasta 
sentinta , care  nu este  definitiva. Dar  avem  2 hotarari  de consiliu  local  din 2010   , 
care au  fost  anulate de instanta , ramase definitive  , prin care s-au dat  promovari  ale 
salariatilor , d-na contabila  e cu studii  medii .De ce  nu se raspunde , a solicitat  de 
nenumarate  ori raspuns . Sunt mai multi  angajati din primarie  nemultumiti  de salarii : 
Ionescu ,Tilimbeci , Butucaru ,  Coaca   si altii.  
 
                     D-nul  ing. Ionita  Corneliu  arata ca  se fac falsuri  in documente , d-na 
contabila   a fost  trecuta ca sef de birou  , ca functie  publica  si trebuia  atacata  
organigrama . Sunt mai  multe procese  acum pe rol in primarie  , sunt  si alti salariati 
nemultumiti .  
 
                     D-nul  Presedinte  de sedinta  Ichim  Sorin  intreaba pe  d-nul  Ionita  
Corneliu  daca  poate  sa spuna   cat are  salariul   său , d-nul Ionita ?  
                     D-nul Ing. Ionita  Corneliu   spune sa vina  d-nul secretar , sa  citeasca toate 
salariile.   



 
         3.  
                     D-nul Presedinte  de sedinta  Ichim  Sorin    arata  ca  din cate  stie ,  d-nul  
Ionita  Corneliu  are peste    65  de milioane  lei    salariu    
.  
                     D-nul ing. Ionita  Corneliu  arata ca   aici  s-au venit  cu diverse artificii , 
biblioteca  nu trebuia sa fie  trecuta separat , asistenta sociala  si  biblioteca   au alta grila . 
                        
                    Nefiind elemente  de  adaugat  , supus la vot  procesul verbal al sedintei  
anterioare    este  supus la vot , fiind aprobat  cu  unanimitate  de voturi , 14 voturi pentru 
.  
 
                         D-nul Presedinte  de sedinta   Ichim  Sorin  da  citire   ordinii   de zi  : 
 
                   1.  Proiect  de  Hotarare    privind  aprobarea Planului  de  Analiza si  
Acoperire a  Riscurilor in comuna Livezi, judetul Bacau    editia  6/2018 .  
 
                   Intrucat sunt solicitari  vom introduce pe ordinea de zi  si punctul “ Diverse “ 
. 
                  2. Diverse  
 
 
                          Supusa  la  vot ,  ordinea de zi , cele  2 puncte  , a fost aprobata    cu 
unanimitate  de voturi  , 14    voturi pentru .  
 
                 
                 1.      D-nul Presedinte de sedinta  Ichim  Sorin    arata ca se trece la ordinea de 
zi  . Se  incepe  cu primul punct  .  
 
                      D-nul  presedinte  de sedinta   Ichim  Sorin     da    citire  proiectului  de 
hotarare  si documentelor de la  acest punct de pe ordine a de zi. Il  invita pe d-nul  ing. 
Ionita  Corneliu   sa prezinte   Planul de Analiza si  Acoperire a Riscurilor   in comuna 
Livezi . 
 
                       D-nul Presedinte  de sedinta  Ichim  Sorin    invita  comisiile  sa  prezinte  
avizul comisiilor de specialitate .  
 
                        D-nul  Presedinte  de  sedinta   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.  



     
         4.  
                         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  Costia   Dan  intreaba  pe d-nul ing. Ionita  Corneliu , daca 
apa  poate    fi considerata  un factor de  risc. In  aceste conditii , daca  apa  este  un factor  
de risc  , cine si-a permis sa semneze procesul verbal  la  finalizarea  proiectului  de la apa 
si sa  faca note de renuntare  la  a doua aductiune de  apa ?  Este  si lipsa  apei un risc  , si  
solicita d-nului Primar  sa  fie luate masuri :  ‘ ‘ Plantati-l  pe  Gioni  Craciun   la statia  
de alimentare  cu apa  ‘’ . El este  singurul vinovat  ,impreuna cu  constructorul  de  
situatia in care  am ajuns . Sa  isi  justifice   Gioni  Craciun salariul mare pe care  il are  . 
Nu se poate ca un proiect  de  1 milion  de euro   sa  nu fie  realizat   in totalitate  si  noi 
sa nu avem  apa  niciodata. Ce s-a  facut  cu banii ?  . Cetatenii   nu au apa , apa  nu este  
suficienta .De ce s-a renuntat  la a doua  aductiune, asa cum  era in proiectul initial ?  
Doreste  sa stie  care  a fost  motivatia renuntarii ? Sa aducem  o societate  care  sa se 
ocupe cu  adevarat  de mentenanta de la  instalatia de apa , sa  faca treaba cu adevarat . 
Nu  are cum sa functioneze reteaua  de apa . Cine si-a permis  sa  isi  bata joc  de banul 
public   si  a incredintat    unei asemenea societati   lucrarile  de  mentenenta  de  reteaua  
de apa ?   Faceti    3 lei , 5 lei pe mc  dar  sa avem cu adevarat  apa . Cum s-a  mai 
pomenit  sa  se faca  bransari  la apa  fara  apometre ?  Il   doare  inima  cand vede  cand   
ca   unii  uda  si   el nu are  apa  . 
 
                    D-nul presedinte  de sedinta  Ichim  Sorin  arata ca  apa  este  cea mai  mare 
problema  a sa  de cand  conduce    comuna Livezi  . Sunt  avarii frecvente  , se  sparg  
conductele  de apa . In proiectul initial  erau  doar  hidranti , pompe stradale  si jgheaburi  
pentru  animale . Acum  s-a spart  conducta dintre  Scariga  si Poiana, si  acolo   s-a 
descoperit  o anomalie la montarea  conductei de apa . Si  in continuare   primim cereri  
de bransare  la instalatia  de apa , cu toate  ca le spunem  ca   nu avem apa  suficienta . 
Acest  sistem nu  face  fata  necesarului si solicitarilor  cetatenilor .  
Dupa    data  de  2  mai  2018   vom  reinnoi  toate  contractele de  distributie  la apa  
potabila , vom merge din casa in casa , vom face  noi contracte  si vom pune apometre  la 
fiecare  locuinta  in parte ,la cei  care   nu au  apometre , la unii  curge  apa  in nestire si  
la  altii   nu ajunge niciodata  apa .   
 
                D-nul  consilier  Lungu  Nicolaie  arata  faptul  ca  necazurile din comuna 
Livezi , provin de la  fostul primar  . Vechiul  primar  a  aranjat  cu constructorul si  astfel 
s-a renuntat  la cea  de-a doua  captare   de apa  la Livezi . Gioni   Craciun  este  un 
pericol  pentru  comuna Livezi . A  fost  el  impreuna  cu 4-5  consilieri  locali la 
aductiunea de apa   potabila , la statie  si  au constatat  ca era  oprita  apa de Gioni  
Craciun  , ca sa  fie  apa  la iazurile  de pești  ale sale , sa nu mai curga apa  in reteau  de 
apa , sa se blocheze  apa in retea  sa fie  la pești .  Dar  “ Nu  peștii  l-au votat   ” pe Gioni  
Craciun. Ar trebui  sesizat  Parchetul  pentru  fapta  sa   si isi  permite  sa  isi  bata  joc  de  
ceteteni , sa renunte la cea de-a doua  aductiune de apa  . Si in problema  gazului  metan  ,  
 



      5. 
tot  fostul primar Gioni  Craciun   a  tegiversat   aprobarea  bransarii , sta  degeaba  statia    
SRM . 
  
 
                D-nul  Presedinte  de sedinta  Ichim  Sorin  , din cate stie  , proiectul  cu  apa  a 
fost  contestat , poate  stie   d-nul  consilier  Surugiu   Daniel  . 
 
                D-nul  consilier  Surugiu   Daniel   arata ca   Gioni  Craciun , fostul primar  este  
un pericol pentru  comuna Livezi  , care  a organizat o sedinta  a crescatorilor  de animale 
la Primaria Livezi.  
De  ce instiga  la neplata  taxelor  membrilor  asociatiei , sa  nu  se mai  plateasca   dacat  
50   de lei   de membru  din asociatie  la Primarie  ,   face fals in declaratii  , acum este  
vicepresedinte  al asociatiei , si-a permis  sa fie  ales  vicepresedinte  in asociatie  Gioni  
Craciun . Are dovada  trimisa  prin posta . A facut  cerere    sa I se  comunica  cat  are de 
platit asociatia  la Primarie . Cine l-a ales  pe acest  om , care este  un pericol  public ? 
Depune la dosarul  de sedinta  un document semnat si stampilat    de  medicul  veterinar, 
privind numarul  de animale  detinute .Cine   a permis  asociatiei sa se intruneasca  in sala  
de sedinte  a Primariei ?  
 
                  D-nul  Presedinte  de sedinta  Ichim  Sorin  arata ca  asociatia  crescatorilor  
de animale  nu are legatura   cu Primaria . Sunt  problemele lor interne . Sala  de sedinta  
au cerut-o  membrii asociatiei  , care  sunt  din ce in ce  mai putini  crescatori  de animale  
in comuna , acestia  nu au sambata , duminica , paste , craciun , ei sunt  tot  timpul  la 
munca cu animalele  . Unde  s-au  intalnit si de ce este  treaba lor .  
 
                 D-nul  consilier  Surugiu  Daniel  intreaba  de ce   Enea  Nicolae , Craciun 
Gioni  , Calin  Constantin , salariati  la Primaria Livezi , in timpul programului  de lucru , 
au participat  la  sedinta  asociatiei  producatorilor  agricoli ? Si    au participat  la alegeri  
si au fost  alesi cu  functii   in asociatie , in sedinta  desfasurata  in timpul programului  de  
serviciu    de la Primarie   . Cine  a  solicitat  ca  sedinta  asociatiei  sa se desfasoare in 
sala  de sedinte  a Primariei   ?  Daca  este  un document  scris   de aprobare a spatiului 
din sala de sedinte  , scris  sau verbal ? Cine a cerut  spatiul ?  
 
                  D-nul Presedinte  de sedinta  Ichim  Sorin  arata ca  solicitarea a venit  de la 
membrii  asociatiei : Ardeleanu  Emil , Stan  Ion , Irimia , Coaca  Benoni .  
 
                 D-nul  consilier  Lungu  Nicolaie   citeste  din  Anexa  la proiectul  de Hotarare  
unde se arata  ca  , in comuna Livezi   sunt  428 de bovine .  
 
                 D-nul Presedinte  de sedinta     Ichim  Sorin       supune la vot  adoptarea 
acestui Proiect  de Hotarare  , care este  aprobat  cu unanimitate    de voturi , 14   voturi 
pentru . 
 
          2.  D-nul  Presedinte  de sedinta  Ichim  Sorin  arata ca se trece  la punctul nr. (2) . 
Arata  ca  s-au  epuizat  problemele  de pe   ordinea de zi  initiate de el .  



                 6.  
              
                  D-nul  consilier  Busuioc  Ionel  intreaba  daca poate  fi  ajutata  d-na Matei 
Lucica de la  Orasa  sa poata  beneficia  de ajutor  social , sa  poata  fi  asigurata .  
 
 
                  D-nul  Presedinte  de sedinta  Ichim  Sorin  arata  ca  solicitantii de ajutor 
social trebuie  sa se  adreseze la Primarie  cu o cerere si cu  acte doveditore  pentru   a se  
vedea  daca  se incadreza in  conditiile   legale   pentru  a beneficia  de ajutor  social .  
 
                   D-nul Presedinte  de sedinta  Ichim  Sorin  declara  sedinta  inchisa , 
nemaifiind  si alte  puncte  pe ordinea de zi . 
                
                  D-nul  Busuioc  Nicolae- Gabriel   din  satul Balaneasa , comuna Livezi , isi  
manifesta nemultumirea ca  d-nul Presedinte  de sedinta  a declarat sedinta inchisa ,cand  
dorea  sa ia si el cuvantul , a fost  oprita camera  de  filmat ,  solicita  sa se  lase   camera  
deschisa . Sedintele  de  consiliu  local  sunt  publice . Dorea sa  vorbeasca  si el in 
sedinta  si a fost  oprit .  Si “ diversele “  fac  parte  din sedinta .Va  veni  si  la sedinta  
viitoare  de consiliu si spera  sa  fie  lasat  sa vorbeasca  de catre   presedintele  de sedinta 
.  
 
                   D-nul  Presedinte  de sedinta  Ichim  Sorin  intreaba  pe d-nul  Busuioc de ce  
nu mai vorbeste  acum    ?  Vorbeste  doar  in fata camerei  de filmat , doar  atunci   poate  
vorbi ?   
 
                   D-nul  Presedinte  de sedinta  Ichim  Sorin   declara  sedinta  inchisa .    
                           
 
               Drept pentru  care am incheiat  prezentul proces verbal .  
 
 
 
 
 
 
 
 
                PRESEDINTE  DE SEDINTA      
                Pt.  PRIMAR         SECRETAR 
                ICHIM   SORIN                                  NEICA  EUSEBIU  
 
 
 


