
ROMANIA  
JUDETUL BACAU  
CONSILIUL      LOCAL         AL   COMUNEI LIVEZI  
 
 
 
                                              P R O C E S       V E R B A L  
 
 
    Incheiat  astazi  28.FEBRUARIE .2017 , 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 consilier   Ghinet  Ioan , care  este  plecat  in strainatate   .  
 
                        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   COSTIA   
DAN     . Supusa la vot  propunerea  a fost  adoptata  cu   unanimitate  de voturi ,   14  
voturi  pentru .  
 
                       D-nul PRESEDINTE  DE SEDINTA  COSTIA   DAN   multumeste  
pentru increderea  acordata si    inainte  de a se intra in ordinea de zi  d-nul  Presedinte  de 
sedinta    COSTIA   DAN      , 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  
supus la vot , fiind aprobat  cu  unanimitate   de voturi , 14   voturi pentru .  
 
                         D-nul Presedinte  de sedinta    COSTIA  DAN  da  citire   ordinii   de zi  : 
 
1.  Proiect   de  Hotarare  privind aprobarea  Indicatorilor  tehnico-economici    
actualizati, reprezentand  noua valoare  a investitei , conform  Devizului general 
actualizat  , in conformitate   cu  cota de TVA de 19 %  ,  la  Proiectul “ Modernizare 
drumuri de interes comunal, in comuna Livezi, judetul Bacau”,  prin Programul national 
de dezvoltare locala (PNDL) pentru anul 2017, ca obiectiv de investitie in desfasurare.  
 
2. Proiect   de  Hotarare  aprobarea finantarii  de la bugetul local  al comunei Livezi , 
judetul Bacau ,    cu suma  de  39.299  lei  cu TVA , ce reprezinta   contributia   proprie 
pentru  aceasta investitie, finantare lucrari rest de executat , la  Proiectul “ Modernizare 
drumuri de interes comunal, in comuna Livezi, judetul Bacau”,  prin Programul national 
de dezvoltare locala (PNDL) pentru anul 2017, ca obiectiv de investitie in desfasurare,.  
 
3.Proiect  de Hotarare  privind  aprobarea  Indicatorilor  tehnico-economici    actualizati, 
reprezentand  noua valoare  a investitei  , cu   cota de TVA de 19 % , in vederea  
depunerii  unui nou proiect la   MDRAP    “ Modernizare drumuri locale  , in comuna  
 



                   2.  
Livezi, judetul Bacau”,  prin Programul national de dezvoltare locala (PNDL 2 ) ,pentru 
anul 2017 , ca obiectiv de investitie  nou , pentru depunere  si aprobarea finantarii .  
 
4.Proiect  de Hotarare  privind  aprobarea finantarii  de la bugetul local  al comunei 
Livezi , judetul Bacau ,    cu suma  de  332.570   lei  cu TVA , ce reprezinta   contributia   
proprie pentru  aceasta investitie  la Proiectul „Modernizare drumuri locale  , in comuna 
Livezi, judetul Bacau”,  prin Programul national de dezvoltare locala (PNDL 2 ) ,pentru 
anul 2017 , ca obiectiv de investitie  nou  ,  pentru depunere  si aprobarea finantarii  
 
5. Proiect  de  Hotarare  privind  aprobarea  Indicatorilor  tehnico-economici    actualizati, 
reprezentand  noua valoare  a investitei   , in vederea  depunerii  unui nou proiect la      
“CONSTRUIRE SARPANTA  SCOALA  GIMNAZIALA   nr. 1 SAT  LIVEZI , 
COMUNA LIVEZI , JUDETUL BACAU  ”,  prin Programul national de dezvoltare 
locala (PNDL 2 ) ,pentru anul 2017 , ca obiectiv de investitie  nou  .  
 
6.Proiect  de hotarare privind implementarea  proiectului” Investitii pentru Reducerea 
Poluarii cu Nutrienti in comuna Livezi , judetul  Bacau  “. 
 
7. Proiect  de hotarare    privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară  Bacău – ADIB”  aferent anului  2017. 
  
                 D-nul Primar  Craciun  Gioni  arata ca  au mai fost  introduse  2 puncte  pe 
ordinea de zi : 
 
8. Proiect  de  Hotarare  privind  aprobarea  „PLANULUI ANUAL ŞI DE PERSPECTIVĂ 
PENTRU ASIGURAREA RESURSELOR UMANE, MATERIALE  SI FINANCIARE 
DESTINATE PREVENIRII ŞI GESTIONĂRII SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ  in comuna 
Livezi, judetul Bacau pentru anul 2017”. 
 
 
9. Proiect  de  Hotarare  privind aprobarea “Strategiei anuale de achizitie publica pe anul 2017” 
a comunei Livezi, judetul Bacau . 
 
 
 
                          Supusa  la  vot ,  ordinea de zi , toate  cele  9 puncte ,  a fost aprobata    
cu unanimitate  de voturi  , 14  voturi pentru .  
 
 
                          Inainte de a se intra in ordinea de zi , d-nul Presedinte de sedinta  
COSTIA  DAN  , pentru  a respecta  cutuma , de cuvantul d-nului Primar  . 
 
                          D-nul Primar  Craciun  Gioni  saluta  pe d-nii  consilieri  , adresand  un 
bun venit celor prezenti  si invitatilor , preacucernicilor parintii de la parohiile  Prajoaia  
si Poiana . Aceasta  sedinta  este  mai mult una tehnica , nu este  grea , dar este   
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complexa.De la anterioara  sedinta  de consiliul local  s-au  desfasurat activitati specifice 
administratiei  publice locale , au avut  si episoade  de iarna  si a fost  nevoie de 
interventia noastra pentru   degajarea  cailor de rulare din comuna , pentru  microbuzele 
scolare  si  alte actiuni . Am lucrat  la documentatiile pentru proiectul de buget pentru 
anul 2017 si mai avem de lucru , s-a intarziat  bugetul la  nivel national , au inceput sa 
apara  cifre , prin formule , transmise de la finante . In aceasta  dupa amiaza  va aparticipa 
la o sedinta cu Ministrul Dezvoltarii regionale  si administratiei  publice , la Consiliul 
judetean Bacau, unde va prezenta proiectele noastre . In comuna s-a lucrat   cu cei  de la 
Legea nr. 416  la santuri , la igienizare , sub coordonarea  d-nului Viceprimar , si sub 
supravegherea salariatului  de  la protectia mediului .Ne pregatim pentru  activitatile 
specifice cu ADIB si ADIS , vom incepe colectarea selectiva  a deseurilor  si vom avea 
destul de munca  ,si cu aceasta  ocazie cere  sprijinul d-nilor consilieri  de a se explica 
cetatenilor importanta  colectarii selective a deseurilor  in comuna . 
 
                  D-nul Presedinte  de sedinta  Costia  Dan , arata ca , intrucat  avem aici  si fete  
bisericesti invitate la sedinta propune sa le dam lor  cuvantul  sa spuna  cu ce probleme se 
confrunta . 
 
                   Preotul Popa  Emanuel Eduard , Preot  paroh la Parohia Ortodoxa Prajoaia 
arata ca fiecare biserica  are  nevoile sale  si s-a spus ca la Prajoaia  nu  este  nevoie de 
bani pentru  ca exista  un sponsor dar ar  fi necesara  suma de 6000  de lei  , ca un sprijin 
nu sa se impuna , multumeste  pentru ascultare  si  pentru   aprobarea demolarii bisericii 
vechi .  
 
                   D-nul  Primar Craciun  Gioni  arata ca daca  ceri,trebuie sa stii  cum sa ceri 
un sprijin , asta  inseamna  si constientizare  , suma nu este  mare , este  bine ca  
solicitarea  sa  fie si  scrisa  , din partea Consiliului Parohial de la Prajoaia  si speram sa 
putem ajuta si cu forta  de munca  si utilaje.Am ajutat  si vom sprijini  in continuare . 
Speram  sa dam o mana  de ajutor  si celorlate  culte  din comuna . 
 
 
                    Si Preotul  de la Parohia Ortodoxa  Poiana   solicita  in cuvantul sau , sprijin  
pentru asezamantul  social – filantropic  de la Poiana , unde se vor  oferi  mese  sociale , 
servite cu titlu gratuit  celor nevoiasi . Suma solicitata   este  de  7000 lei pentru   
acoprisul si invelitoarea  asezamantului . 
 
                     D-nul Presedinte  de sedinta  Costia  Dan  propune ca in fiecare  inceput de  
an preotii din comuna , sa vina in fata Consiliului  local si  sa  ne  aduca  la cunostinta  cu 
ce nevoi se confrunta , sa faca toti  preotii front comun   si in functie  de sumele  de bani 
pe care le putem  atrage,  sa  putem aloca  si  sume  pentru  culte .S- a  spus sa  ne 
aplecam  si  spre biserica  si  asa  vom face  . 
 
                       D-nul Primar  Craciun  Gioni  arata ca   a sprijinit   si  Parohia  Poiana   cu 
pietris, pentru  acest asezamant  social  filantropic , care este  in constructie  . Vom aloca  
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prin Consiliul local  , facand  sacrificii  , si la culte , poate  si din fondul de rulment , taind 
alte  investitii, doar cu aprobarea  Consiliului  local , el duce  la indeplinire  hotararile  
consiliului  local .Solicita  si preotului de la  Poiana  sa depuna  o solicitare  in scris  , cu 
sumele  necesare .  
 
                      D-nul  consilier  Lungu  Nicolaie   sustine propunerile  facute  de preoti in 
consiliul local , mai ales  ca  el conduce  si comisia  de specialitate  in care se regasesc si 
problemele  de culte  religioase .Suntem crestini si   vom da ajutorul prin Consiliul local , 
care  va fi de accord  , in functie de sumele primite  de la consiliul judetean  , si , in 
functie de prioritati  vom aloca  sume si pentru  culte  si doreste  sa participe si membrii 
consiliului  local  la inaugurarea  acestor investii de la biserici . cheia e la d-nul primar si 
aprobarea este  la Consiliul  local , si multumeste  tuturor . 
 
 
                       D-nul Presedinte de sedinta  Costia  Dan     arata ca se trece la ordinea de 
zi. 
                        
 
                  1.  Se trece la primul  punct de pe ordinea de zi .D-nul Presedinte de sedinta 
Costia  Dan   da cuvantul d-nului  Primar    . 
 
                      D-nul Primar  Craciun Gioni    da    citire  proiectului  de hotarare  si 
documentelor de la  acest punct de pe ordine a de zi. 
 
                       D-nul Presedinte  de sedinta  Costia  Dan     invita  comisiile  sa  prezinte  
avizul comisiilor de specialitate .  
 
                        D-nul  Viceprimar  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 Presedinte  de sedinta    Costia  Dan       supune la vot  adoptarea 
acestui Proiect  de Hotarare  , care este  aprobat  cu unanimitate   de voturi , 14   voturi 
pentru . 
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                   2. Se trece la  al doilea   punct de pe ordinea de zi .D-nul Presedinte de 
sedinta Costia  Dan   da cuvantul d-nului  Primar    . 
 
                      D-nul Primar  Craciun Gioni    da    citire  proiectului  de hotarare  si 
documentelor de la  acest punct de pe ordine a de zi. 
 
                       D-nul Presedinte  de sedinta  Costia  Dan     invita  comisiile  sa  prezinte  
avizul comisiilor de specialitate .  
 
                        D-nul  Viceprimar  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  Lungu  Nicolaie   roaga  si solicita sa se inceapa  lucrarile  
de  la centrul  civic  al  comunei Livezi , pentru ca  sunt 800 m de centru  si este  o 
dezordine totala pentru  cetateni , avem «  glod »  in centru  si este  greu  sa se traverseze  
de catre  pietoni ,dintr-o parte  in cealalta  a  soselei , trebuie construite  alei  cu dale  de 
beton , de o parte si alta  a  soseli , pe totuar . Cu masinile este bine ,  soseaua e buna , dar 
e mai greu cu  pietonii si  nu a abatut  sedinta  de la obiect  cu  aceasta propunere . 
 
                        D-nul Primar  Craciun Gioni  arata  ca  modernizarea  centrului  civic in 
Livezi este  un proiect separat, sumele trebuie prevazute din bugetul local, aleile  cad in 
sarcina noastra si nu putem interveni in proiectele  care  sunt deja in derulare , cu 
finantare PNDL , in acest  caz  , semnat  din 2015 , unde comuna participa  cu o suma  . 
 
                        D-nul Presedinte  de sedinta    Costia  Dan       supune la vot  adoptarea 
acestui Proiect  de Hotarare  , care este  aprobat  cu unanimitate   de voturi , 14   voturi 
pentru . 
 
                        3. Se trece  la punctul  al treilea de pe ordinea de zi . 
                        D-nul Presedinte de sedinta Costia  Dan   da cuvantul d-nului  Primar    . 
 
                      D-nul Primar  Craciun Gioni    da    citire  proiectului  de hotarare  si 
documentelor de la  acest punct de pe ordine a de zi. 
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                       D-nul Presedinte  de sedinta  Costia  Dan     invita  comisiile  sa  prezinte  
avizul comisiilor de specialitate .  
 
                        D-nul  Viceprimar  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 intreaba de ce sunt  trecute  numai ulite 
in acest  proiect , trebuie sa facem ceva si pentru  centrul civic  al comunei . De ce facem 
sarpanta  la scoala  si nu  ne ocupam  de  aleile  din satul  Livezi , avem si alte  urgente  in 
comuna Livezi .Din  banii de la Guvern facem gabioane , avem mare nevoie  si noi . Am 
transferat  un proiect dintr-o parte  in alta , am schimbat un pic  denumirea si gata . Sa ne 
ocupam si de drumuri , tot  punem balastru  , sa  facem  odata drumurile  bine , nu in 
fiecare an  caram  balastru . 
 
                        D-nul Presedinte  de sedinta    Costia  Dan       supune la vot  adoptarea 
acestui Proiect  de Hotarare  , care este  aprobat  cu unanimitate   de voturi , 14   voturi 
pentru . 
 
 
                         4. Se trece  la punctul al patrulea de pe ordinea de zi . 
Se trece la   punctul patru de pe ordinea de zi .D-nul Presedinte de sedinta Costia  Dan   
da cuvantul d-nului  Primar    . 
 
                      D-nul Primar  Craciun Gioni    da    citire  proiectului  de hotarare  si 
documentelor de la  acest punct de pe ordine a de zi. 
 
                       D-nul Presedinte  de sedinta  Costia  Dan     invita  comisiile  sa  prezinte  
avizul comisiilor de specialitate .  
 
                        D-nul  Viceprimar  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 
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 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 Presedinte  de sedinta    Costia  Dan       supune la vot  adoptarea 
acestui Proiect  de Hotarare  , care este  aprobat  cu unanimitate   de voturi , 14   voturi 
pentru . 
 
                       5. Se trece la   punctul  cinci  de pe ordinea de zi .D-nul Presedinte de 
sedinta Costia  Dan   da cuvantul d-nului  Primar    . 
 
                      D-nul Primar  Craciun Gioni    da    citire  proiectului  de hotarare  si 
documentelor de la  acest punct de pe ordine a de zi. 
 
                       D-nul Presedinte  de sedinta  Costia  Dan     invita  comisiile  sa  prezinte  
avizul comisiilor de specialitate .  
 
                        D-nul  Viceprimar  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 Presedinte  de sedinta    Costia  Dan       supune la vot  adoptarea 
acestui Proiect  de Hotarare  , care este  aprobat  cu unanimitate   de voturi , 14   voturi 
pentru . 
 
 
                      6. Se trece la   punctul sase   de pe ordinea de zi .D-nul Presedinte de 
sedinta Costia  Dan   da cuvantul d-nului  Primar    . 
 
                      D-nul Primar  Craciun Gioni    da    citire  proiectului  de hotarare  si 
documentelor de la  acest punct de pe ordine a de zi. 
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                       D-nul Presedinte  de sedinta  Costia  Dan     invita  comisiile  sa  prezinte  
avizul comisiilor de specialitate .  
 
                        D-nul  Viceprimar  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. 
Arata  ca  a cumparat  cu 1 milion o caruta  de gunoi de grajd , nu   da  nimeni  gunoiul de 
grajd .    
 
                        D-nul Presedinte  de sedinta    Costia  Dan       supune la vot  adoptarea 
acestui Proiect  de Hotarare  , care este  aprobat  cu unanimitate   de voturi , 14   voturi 
pentru . 
 
                        7. Se trece la punctul nr. 7   .D-nul Presedinte de sedinta Costia  Dan   da 
cuvantul d-nului  Primar    . 
 
                      D-nul Primar  Craciun Gioni    da    citire  proiectului  de hotarare  si 
documentelor de la  acest punct de pe ordine a de zi. 
 
                       D-nul Presedinte  de sedinta  Costia  Dan     invita  comisiile  sa  prezinte  
avizul comisiilor de specialitate .  
 
                        D-nul  Viceprimar  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. 
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                        D-nul Presedinte  de sedinta    Costia  Dan       supune la vot  adoptarea 
acestui Proiect  de Hotarare  , care este  aprobat  cu unanimitate   de voturi , 14   voturi 
pentru . 
 
                        8. Se trece la punctul nr. 8 .D-nul Presedinte de sedinta Costia  Dan   da 
cuvantul d-nului  Primar    . 
 
                      D-nul Primar  Craciun Gioni    da    citire  proiectului  de hotarare  si 
documentelor de la  acest punct de pe ordine a de zi. 
 
                       D-nul Presedinte  de sedinta  Costia  Dan     invita  comisiile  sa  prezinte  
avizul comisiilor de specialitate .  
 
                        D-nul  Viceprimar  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. 
Arata  ca  nu se poate  face treaba la situatii  de urgenta  fara  dotare . 
 
                       D-nul consilier  Busuioc  Ionel  propune  sa se dea  nume la strazi  si sa se 
numeroteze casele  din comuna pentru  a veni si in sprijinul  nostru si al pompierilor care 
intervin  la nevoie .   
 
                        D-nul Presedinte  de sedinta    Costia  Dan       supune la vot  adoptarea 
acestui Proiect  de Hotarare  , care este  aprobat  cu unanimitate   de voturi , 14   voturi 
pentru . 
 
                9. Se trece la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi . D-nul Presedinte de sedinta 
Costia  Dan   da cuvantul d-nului  Primar    . 
 
                      D-nul Primar  Craciun Gioni    da    citire  proiectului  de hotarare  si 
documentelor de la  acest punct de pe ordine a de zi. 
 
                       D-nul Presedinte  de sedinta  Costia  Dan     invita  comisiile  sa  prezinte  
avizul comisiilor de specialitate .  
 



     10. 
                        D-nul  Viceprimar  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 Presedinte  de sedinta  Costia  Dan  arata ca unii  salariati sufera  de 
lipsa  dotarilor, a inzestrarilor si tehnica  de calcul , informatica  , a calculatoarelor  si  
solicita  sa se asigure salariatilor  din primarie dotari  si calculatoare intrucat  chiar sotia 
sa lucreaza pe calculatorul personal de acasa , intrucat la primarie   nu mai  reuseste  sa  
lucreze pe calculator , sunt mai multi pe un calculator . 
 
                        D-nul Presedinte  de sedinta    Costia  Dan       supune la vot  adoptarea 
acestui Proiect  de Hotarare  , care este  aprobat  cu unanimitate   de voturi , 14   voturi 
pentru . 
 
                          D-nul Primar  Craciun  Gioni  arata  ca   se vor  achizitiona  calculatoare 
pentru  fiecare  salariat  in parte si dotarile  corespunzatoare . 
 
                          Nemaifiind si alte  puncte pe odinea de zi  d-nul Presedinte de sedinta  
COSTIA   DAN     declara sedinta  inchisa  .   
 
 
               Drept pentru  care am incheiat  prezentul proces verbal .  
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