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                                              P R O C E S        V E R B A L  
 
 
    Incheiat  astazi   28.APRILIE   .2017 , in sedinta ordinara  a Consiliului  
local  al comunei  Livezi, judetul Bacau  .  
 
                         La sedinta  participa  un numar de  11   consilieri  dintr-un total de 15 . 
Lipsesc  motivat  d-nii  consilieri : Harbuleanu  Adrian , Surugiu  Daniel  , Ghinet  Ioan  
si  Zahorneanu  Dan . 
 
                        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   Viceprimar  Ichim  Sorin      
. Supusa la vot  propunerea  a fost  adoptata  cu   unanimitate  de voturi ,   11   voturi  
pentru .  
 
                       D-nul PRESEDINTE  DE SEDINTA  VICEPRIMAR  ICHIM  SORIN  
multumeste  pentru  increderea  acordata .   
                       Inainte  de a se intra in ordinea de zi  d-nul  Presedinte  de sedinta    
Viceprimar  Ichim  Sorin   , 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 , 11   voturi pentru .  
 
                         D-nul Presedinte  de sedinta   Viceprimar   Ichim  Sorin  da  citire   ordinii   
de zi  : 
                   1. Proiect  de  Hotarare  privind aprobarea  conditiile  de acces   la   
drumul  local     Orășa  (Drum Moară) aflat în domeniul public al comunei Livezi, în 
scopul executării lucrărilor de ,, Exploatare agregate minerale din perimetrul 
Orășa, curs de apă râu  Tazlău, mal stâng pentru decolmatarea și reprofilarea 
albiei,, comuna Livezi, județul Bacău. 
 
 
                          Supusa  la  vot ,  ordinea de zi  a fost aprobata    cu unanimitate   de 
voturi  , 11   voturi pentru .  
 
 
                          Inainte de a se intra in ordinea de zi , d-nul Presedinte de sedinta  
Viceprimar  Ichim  Sorin  , de cuvantul d-nului Primar  . 
 



         2.  
                       D-nul  Primar  Craciun  Gioni  prezinta  activitatile  desfasurate    si 
actiunile  intreprinse de la anterioara  sedinta  de consiliu local .Avem  o problema:  
prezenta   la sedintele de Consiliu  local . Patronii trebuie sa inteleaga  importanta si 
obligativitatea  consilierilor  angajati  de a participa la sedintele de consiliu  local , noi 
suntem micul  nostru “ Parlament “ local   si  consilierii sunt    scutiti prin lege  de la 
locul de munca  pentru  a participa la sedintele de consiliu . Vom face  si  adrese catre  
angajatori  prin care  le aducem  la cunostinta   obligatia  legala    de a permita  
consilierilor locali  angajati   , sa  participe la sedintele   de   consiliu  local , chiar daca 
sunt in timpul  programului  de lucru, consilierii  locali sunt scutiti  prin lege  .  
Proiectul propus pe ordinea de zi  nu este  important  pentru  comunitatea noastra , decat 
poate   daca creaza  1-2  locuri de munca si Consiliul local reglementeaza  conditiile  de 
acces  pe drumurile  comunale .  
De fapt trebuia  sa incepem sedinta  cu  urarea  “ HRISTOS A INVIAT “  pentru  ca 
suntem in saptamana  de  dupa  Pasti, si  in aceasta  perioada  am avut intr-o luna  3 
anotimpuri : primavara , vara  si iarna  cu  caderi de ninsori  fara precedent .Au fost  mici 
intreruperi  de energie electrica  in zona noastra , a intervenit E-on-ul    si noi am 
intervenit cu utilajele din dotare  sa   degajam caile de acces  la Balaneasa , drumul 
Poienii. In paduri  au avut loc si  ruperi de arbori  nu in zonele  inalte ,  in cele  mai joase 
. 
                      D-nul  consilier  Lungu  Nicolaie  intreaba ce se mai intampla cu reteaua  de 
gaze naturale . 
 
                      D-nul Primar  arata ca  s-a facut front comun : noi   impreuna cu   firma   
care  deschide brutaria  ( care  a fost  defavorizata  si debransata de la gaze  si  acum  
solicita rebransarea  la gaze ) ,   si se pare  ca vina   este  de la Bacau  de la gaze  , care  
nu au  mai facut  nici  un demers  pentru  aprobarea  inceperii  bransarilor la gaze  in 
comuna . Se pare  ca proiectul a fost  tinut  pe loc  si acum astptam avizul de  la  ANREE  
pentru pretul de furnizare gaze .Saptamana  viitoare   trebuie  mers  la Bucuresti  pentru  
grabirea documentatiei  si speram ca  in aceasta  vara  sa   se inceapa  lucrarile  de 
bransament  pentru consumatori . 
 
                     D-nul  consilier  Busuioc  Ionel  arata ca  are o serie de solicitari  si in scris 
depuse  de ceva timp , referitoare  la  extinderea  retelei de apa  in sat  , construirea unei  
treceri, punte pietonala , folosind  stalpi   si  acum ,recent , trebuie  sa fie taiat    un pom 
care sta  sa cada  pe fire  electrice , toate   in satul Balaneasa  . 
 
                        D-nul Primar  Craciun Gioni  arata ca  chiar  in cursul zilei de ieri , a 
trecut cineva cu tractorul si a rupt   podul facut  cu stalpi si pentru ca  stalpii  nu erau 
armati cu metal . Cade varianta  de  lucru  cu stalpi  si vom vorbi cu Ocolul silvic  , contra 
cost  , sa  ne  furnizeze material lemons , mai ales ca sunt  acum arbori cazuti de la vant si 
zapada .   
 
                         D-nul  consilier  Lungu  Nicolaie  arata ca   s-au   speriat  broastele  din 
una din cele  5  balti  din fata  Postei , din cauza masinilor  si a traficului   si au plecat. 
Avem multe  balti in comuna si  in centru , ce facem cu centrul comunei , mandria  



 
     3.  
noastra ? Oare  nu putem face  noi nimic pentru centrul comunei Livezi ? A murit  un om 
in centrul satului , este  rusine pentru  centrul   civic  al comunei  Livezi  .   
 
                       D-nul Primar  Craciun  Gioni  arata ca s-a  facut   o campanie  de  
decolmatare  a santurilor  din comuna Livezi  si la  soseaua  nationala  si  la drumurile  
din comuna , iar cel care  a murit in accident , a lovit  un podet  de pa maginea soselei .  
 
                                  
 
                       D-nul Presedinte de sedinta  Viceprimar  Ichim  Sorin    arata ca se trece la 
ordinea de zi  .  
 
                  1. D-nul Presedinte de sedinta Ichim  Sorin     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. Poate ca aceasta  activitate  va fi si 
in sprijinul nostru va sprijini la canalizarea  si stabilizarea malurilor raului Tazalu  unde 
sunt afectate  si locuinte din satul Prajoaia , la punctele  : Vladovici , Cucu , si altii . 
 
                        D-nul consilier  Costia   Dan  arata  ca  practic  este  o balastiera aici  si 
trebuie  sa fie  facut  si drumul de acces  in zona .  
 
                        D-nul  Primar  Craciun  Gioni  arata ca  drumul este  balastat  deja si doar  
se va mentine  si imbunatati  drumul , este  la “ Moara  “  in satul Orasa  . 
 
                        D-nul consilier  Lungu  Nicolaie intreaba  ce  fac  cu balastul , unde il 
vand , ce fa cu el ?Ce  acte  au pe  apa  si  albia raului  cei  de la  Apele  Romane  , pentru 
ca din dosul scolii  si pana la el  acasa   este  terenul sau .   
 
                       D-nul Primar  Craciun Gioni  arata ca Apele  Romane  sunt  administratori 
pentru    si   in numele  statului  roman  pentru tot ce tine de ape  si  noi platim pentru apa  
consumata .  
                       D-nul Presedinte  de sedinta  Viceprimar  Ichim  Sorin     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.  



     
     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.Arata  
ca este  incalcit acest  Proiect  de Hotarare  . 
 
 
                        D-nul Presedinte  de sedinta    Ichim  Sorin        supune la vot  adoptarea 
acestui Proiect  de Hotarare  , care   a  fost    adoptat  cu cvorumul  necesar  ,  unanimitate    
de voturi ,   11 consilieri  prezenti  din 15   alesi  si validati    ,   11    voturi pentru  . 
 
 
                          Nemaifiind si alte  puncte pe odinea de zi  d-nul Presedinte de sedinta  
Viceprimar  Ichim  Sorin   declara sedinta  inchisa  .   
 
 
               Drept pentru  care am incheiat  prezentul proces verbal .  
 
 
 
 
 
 
 
                PRESEDINTE  DE SEDINTA      
                VICEPRIMAR        SECRETAR 
                ICHIM   SORIN                                  NEICA  EUSEBIU  
 
 
 


