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                                              P R O C E S       V E R B A L  
 
 
    Incheiat  astazi    29.06.2018 , 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   MOCOI  
DORINEL  - VALENTIN      . Supusa la vot  propunerea  a fost  adoptata  cu    
unanimitate  de voturi ,   15    voturi  pentru .  
   
                       Inainte  de a se intra in ordinea de zi  d-nul  Presedinte  de sedinta  MOCOI  
DORINEL – VALENTIN      , 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  reamintește faptul că nu I s-a răspuns  la  
adresele sale care  au fost  adresate  primarului  comunei Livezi  , prin care solicita   
datoriile pe care  le are  de platit  Asociația Prod Liv Livezi  Primariei , a solicitat raportul 
Curtii de Conturi in care se arata  și  ce sume  trebuie sa  plateasca  asociația , ce masuri 
s-au luat în  urma anularii  de instanță   a Hotararilor Consiliului  local  Livezi  nr. 40 din 
2010  si  nr. 46  din 2010 , si la alte  solicitări  si  va  întreba  la fiecare ședință  , pâna va 
primi  raspuns. 
Iar in cuvântul sau s-a  scris  greșit  in procesul  verbal . A spus ca   nu  înțelege de ce 
actuala conducere  vrea  doar  sa  se puna  taxe noi si  sa nu  se faca  nimic  pentru 
cetățeni , numai    taxe , de ce se pun doar taxe . 
 
Supus la vot  procesul verbal al sedintei  anterioare    este  supus la vot , fiind aprobat  cu  
unanimitate   de voturi , 15  voturi pentru .  
 
                         D-nul Presedinte  de sedinta   MOCOI  DORINEL  - VALENTIN  da  
citire   ordinii   de zi  : 
 
1. Proiect  de  Hotarare  privind     aprobarea  Indicatorilor  tehnico-economici    
actualizati, reprezentand  noua valoare  a investitei    , compusă  din  valoarea 
lucrarilor  executate și decontate până  la data  de   31.12.2017  și    valoarea rest   de 
executat    ,  la   investiția  “ Modernizare drumuri de interes comunal, in comuna  
 



        2. 
Livezi, judetul Bacau”,  prin Programul national de dezvoltare locala (PNDL) 
pentru anul 2018, ca obiectiv de investitie in desfasurare.  
 
                   D-nul  Primar  Ichim  Sorin  arata ca  au mai  fost  introduse  2 puncte  pe 
ordinea de zi . 
 
 
                    2. Proiect  de  Hotarare   privind acordarea unui drept de uz şi a unui 
drept de servitute asupra unor  terenuri aflate în domeniul privat al Comunei 
Livezi, în favoarea S.C .Bulrom Gas Impex S.R.L Bucureşti, în vederea racordării 
pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivului  ”Staţie mixtă distribuţie 
carburanţi, comuna Livezi, judeţul Bacău” . 
 
                    3.  Diverse  
  
 
 Initiatorul   Proiectelor      de Hotarare   este   Primarul comunei  Livezi ,judetul 
Bacau , d-nul Ichim Sorin . 
 
 
                          Supusa  la  vot ,  ordinea de zi , cele  3 puncte  a fost aprobata    cu 
unanimitate   de voturi  , 15     voturi pentru .  
 
 
                          Inainte de a se intra in ordinea de zi , d-nul Presedinte de sedinta  Mocoi  
Dorinel – Valentin  , de cuvantul d-nului Primar  . 
 
                        D-nul  Primar  Ichim  Sorin  arata  ca   in perioada  care  a trecut de la  
anterioara  sedinta  s-au întâmplat  evenimente  nedorite  in  comuna  noastra . A disparut  
un copil  de la familia  Grosu  din satul Prăjoaia și  au fost  angrenate  toate  fortele  , 
resursele  umane si materiale , oameni , pompieri , jandamerie , politie , si foarte multi 
voluntari din comuna  noastra  si de chiar  de la  Sanduleni care au intervenit , au efectuat  
cautari  si după  24 de ore  copilul a fost  gasit .Cu aceasta  ocazie multumim  tuturor  
fortelor  angrenate  in aceasta actiune , Comisarul  sef de la Politia  Mun. Bacau, 
Comisarrul Sef de la politia Mun.Onesti , Colonelul  de la  Pompierii Onesti , d-nul 
Carasel ,   chiar   de  la  Ministul Secetar de Stat  am primit  ajutor si  am fost intrebati 
daca avem nevoie de  elicopter pentru cautare . S-a folosit  si  tehnica  moderna , camera 
cu termoviziune .  
A fost  la Iasi  si  a semnat  la AFIR  contractul de   finantare pentru  iluminatul public , 
montarea  lampilor cu  led.  
S-a reușit  rezilierea  contractului  care  a fost incheiat  cu  modernizarea  drumurilor de 
interes comunal , se stie  sigur  câștigatorul  licitației , a fost un singur ofertant . În cel 
mai scurt  timp  se  va  ocupa  de  lucrari.  
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S-a terminat  in satul Poiana  cu branșamentele  la apometre la apa , sigilarea , au mai 
rămas câțiva cetațeni care  nu erau acasa   , dar  se va rezolva și la ei . Deja se  vad 
rezultatele , ne-a dat  si  Dumnezeu  ploaie .  Dar  au fost  intreruperi  de curent electric si 
in aceste  conditii trebuie repornita  pompa . A  stat  d-nul Viceprimar si a urmarit  cum 
functioneaza  pompa  de la d-nul Lungu  de  jos  .  
Felicita Consiliul Local  pentru  sprijin  si pentru rezultatele obtinute împreună. 
                    D-nul  consilier Surugiu  Daniel   întreabă  dacă  avem  o firmă  de 
mentenanță platită pentru  instlatia  de  apa , îl punem pe Viceprimar  a aiba grija de 
pompa de apa .Este  o rușine !  Să  își  faca  treaba   societatea pentru care este  platită. 
 
                   D-nul  Primar  Ichim  Sorin întreabă pe d-nul Surugiu  Daniel , mă certați că 
am rezolvat  problema   cu apa  ?  Sunteți  suparat că avem  apă ? Și  că  se rezolvă  
problemele  în comună, cu iluminatul  public , s-a reluat  investiția  la drumuri .  
 
                  D-nul  consilier Lungu  Niolaie  arata  că  mai sunt  4 luni si vine iarna , noi  
ce facem cu  gaz-ul  metan , sa rezolvam si   aceasta  problema . Aveti  si dreptul  si 
obligatia  sa reziliati   contractual  cu cei de  la gaze . De ce proiectul  de la gaze  se 
blocheaza   , pentru  ca este facut   de un liberal . Ne râde  lumea , mergeti la judet  si la  
Guvern  si  cereti  deblocarea acestui  proiect . 
 
                  D-nul  Primar  Ichim  Sorin  arata ca , pentru  asigurarea necesarului  de lemn 
de foc pentru  populatie , noi  lucram  împreuna cu  Ocolul Silvic Livezi , pentru 
aprovizionarea  cu lemne de foc .In ce priveste Gazul metan  avem promisiuni de 
rezolvare  a  acestei problem , nu depinde de noi , nu  a fost  contractual încheiat  cu noi  . 
 
                 D-nul consilier  Lungu  Nicolaie  arata ca  ” nu dumneavoastră  sunteti  de vina 
, reparați problema ”. Propune sa mearga in calitate  de consilier  local  la  d-na Prim 
ministru   Dăncilă . 
 
                 D-nul consilier  Costia  Dan  arata  ca este  mare  neglijență  cu  acest  copil 
care  a disparut  . A primit  mereu apeluri  de la cetateni  referitor  la  faptul ca  râul 
Tazlau  rupe  in mod constant   din  maluri  si  intra  in  curtile  cetatenilor la Prajoaia , 
jumatate  de sat  . Trebuie  sa  anuntam  autoritatile , Consiliul Judetean  despre acest  
fapt pentru ca intra apa  in casele noastre .   
 
                D-nul  Primar  Ichim  Sorin  arata ca  aceasta  problema  ține de  Apele  
Romane, care  detin in administrare  aceasta  zona, nu Consiliul  Judetean . Si noi  am 
facut  solicitare  scrisa intrucât  si la noi  se surpa  in spatele primariei  si se afecteaza   si 
conducta  de gaze   administrata  de Del Gaz și s- au facut  numeroase interventii la Apele 
Române. Acest  rîu  face probleme  la toate  comunele  din zona . Acum se face 
exploatare  de balast  pentru  mutarea  cursului  Tazlaului .  
 
                 D-nul  consilier  Lungu  Nicolaie  arata  ca  noi nu suntem aici   decât  de a 
plati taxele cele  mai mari . Gazul metan nu face politica  . Cetatenii  cheltuie munti de 
lemne , de ce sta  lucrarea la gaze, se turtesc tevile goale   si trebuie schimbate din nou . 
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A  avut  un ” summit ” cu d-nul Craciun  Gioni  , fostul Primar  si i-a cerut sprijinul  ,  sa  
mearga  impreuna  cu actualul primar    la  Guvern  , la d-na Dăncilă  sa  ne deblocheze  
instalatia de gaz metan . ”   Moș  Usturoi  a murit  de frig  ,   i-au înghețat  lacrimile  de 
frig   in pat  .D-nul Craciun Gioni  a spus ca s-a intalnit  cu d-na  Dancila  in piata la 
Bacau . Întâi a spus  ca merge  apoi  a spus ca nu .  
 
                       D-nul Presedinte de sedinta  Mocoi  Dorinel  - Valentin    arata ca se trece 
la ordinea de zi . Se trece la primul punct . 
 
                  1. D-nul Presedinte de sedinta Mocoi  Dorinel  - Valentin    da cuvantul d-
nului  Primar    . 
 
                      D-nul secretar Neica  Eusebiu      da    citire  proiectului  de hotarare  si 
documentelor de la  acest punct de pe ordine a de zi. 
 
                       D-nul Presedinte  de sedinta  Mocooi  Dorinel  Valentin     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  Ionnel  , 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 acest  obiectiv PECO   ne face   cinste  noua  ,comunei  si cetetenilor , ne face  
onoare , este un obiectiv foarte  important  pentru  comuna  Livezi ,la DN 11 . Este  un 
obiectiv necesar  si  asteptat   de noi .  
 
                       D-nul consilier  Costia  Dan   întreaba cand  se for realiza toate  obiectivele  
propuse  și promise    in timpul campaniilor  electorale , de-a lungul timpului , asfaltarea  
drumurilor   , rezolvarea  problemei  de la  apa , daca  se mai pot realiza  toate  
obiectivele propuse .  Asteptarile si  dorintele oamenilor  au fost  foarte  mari .  
 
                       D-nul Primar  Ichim  Sorin arata  ca este  important  ce  se va realiza , 
spera in rezolvarea  tuturor problemelor   de interes pentru  comuna  Livezi , iar  spre  
marea  sa fericire  este faptul ca în mandatul sau  a fost   realizat   si  acest  Peco . Acum 
se va incepe investitia  de la Drumuri .  
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                       D-nul  consilier  Busuioc  Ionel  spera  ca sa fie rezolvate toate   
problemele  cetatenilor din comuna  in toate  domeniile .  
 
                       D-nul  consilier  Surugiu  Daniel  intreaba ce beneficii  au fost  pentru 
comuna , în urma  rezilierii  contractului  de la  drumuri . Contractul este  din 2014  ,nu 
din 2016 . Ati blocat  proiectul cand ati venit  aici .Care  au fost clauzele  contractuale . 
Ati spus ca stiti  cine  a castigat  licitatia  la drumuri , dar cum  o duceti la  capat , de ce 
nu s-a facut rezilierea   contractului  mai devreme . Ce beneficiu   avem  noi  dupa aceasta  
reziliere .  
 
                       D-nul Primar  Ichim  Sorin  constată că d-nul Surugiu  este  suparat pe 
faptul că s-a reziliat contractul și  se  continua lucrarile   pentru  asfaltarea  drumurilor  
din  Prăjoaia  și Scăriga si în cel  mai scurt  timp , chiar imediat ,  vor  începe  lucrarile . 
Lucrarea  la drumuri  a incetat  in mandatul d-nului  Surugiu . Avem beneficiul ca s-a 
putut rezilia contractul   si putem  continua . Juristii  au  obtinut  rezilierea  contractului .  
Sunteți suparat   de rezilierea  contractului .Până  la jumatatea  anului  2017  era 
viceprimar . Acum  indeplineste  atributiile  de Primar . este  încă o realizare  a 
mandatului  său   ca și  semnarea  contractului  la AFIR  pentru  iluminatul public 
.Câștigatorul licitației  este  SC ROMGAN . 
 
                    D-nul  consilier  Surugiu  Daniel  este foarte  multumit ca se continua  
lucrarile  la drumuri , a atras  intotdeauna  atentia  de faptul  ca se  poate  pierde  
finantarea  la investiția   de  la   drumuri și   intreaba pe ce masura  a fost  semnat 
contractul  , stie d-nul Ichim ?  
 
                     D-nul Presedinte  de sedinta    Mocoi  Dorinel  - Valentin        supune la vot  
adoptarea acestui Proiect  de Hotarare  , care este  aprobat  cu unanimitate   de voturi , 15  
voturi pentru . 
                  2.Se trece la punctual al doilea de pe ordinea de zi . 
                   D-nul Presedinte de sedinta Mocoi  Dorinel  - Valentin    da cuvantul d-nului  
Primar    . 
                      D-nul secretar Neica  Eusebiu      da    citire  proiectului  de hotarare  si 
documentelor de la  acest punct de pe ordine a de zi. 
 
                       D-nul Presedinte  de sedinta  Mocooi  Dorinel  Valentin     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  Ionnel  , 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.  



       6. 
     
                         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 arata ca  aceasta  este  menirea  Consiliului 
local  si a Primarului sa  lucreze pentru  bunastarea  locuitorilor  comunei, acordarea  
sprijinului  si atragerea  investitorilor  . Pe cine sa felicitam ?Pe Consiliul local  si Primar 
. 
 
                        D-nul consilier  Lungu  Nicolaie  arata ca nu se afecteaza islazul , vacile 
vor  paste  ca si pâna acum printre stalpi . Numai  un nebun   a fi  impotriva  acestui 
proiect . 
 
                       D-nul consilier Busuioc  Ionel  arata ca pâna  acum au  avut  statii de gaz  , 
iar  statia  de  la  Livezi    este  prima lor  stație  cu  benzina  si motorină  . 
 
                      D-nul Presedinte  de sedinta    Mocoi  Dorinel  - Valentin        supune la vot  
adoptarea acestui Proiect  de Hotarare  , care este  aprobat  cu unanimitate   de voturi , 15  
voturi pentru . 
 
        3. Diverse . 
 
                       D-nul  consilier  Lungu  Nicolaie  arata  faptul ca  acum cateva zile  un 
camion a lovit  o cararuta   incarcata  cu  saci  de ciment  .Calul  a murit  si era  
proprietatea  d-nei  consilier  Giurgiu  Veronica  . Chiar daca   s-a speriat  calul si nu  a  
fost  supravegheat  , soferul camionului trebuia  sa   incetineasca  viteza  si  sa  franeze   . 
 
                         D-nul  secretar  Neica  Eusebiu   da citire   unei  cereri scrise de  Anton 
Maria  din satul  Orasa  , comuna Livezi , cerere  adresata  Cosiliului  local . La cerere 
este anexata  o  copie  de pe adeverinta  pe care  a primit-o de la  Primaria Livezi , tatal  
d-nei  Anton  Maria , unde  se specifica faptul ca acesta   a primit  teren  pentru  
constructia casei , in calitatea sa de sinistrat  din anul 1991 , la schimb cu alt teren pe care 
trebuia sa  il ofere  . Conditia  era  sa  dea teren la schimb ,pentru  terenul primit pentru  
constructia casei . Noi ne-am indeplinit partea noastra  din intelegere  a dat teren  pentru 
construtia casei  ,dar  d-nul Coaca  nu  a dat teren la schimb  ,   acesta intre timp a si  
instrainat casa fara  teren fiicei sale Anton Maria . Trebuie  sa trecem acest  teren  in 
inventar  , in domeniul  privat  si apoi sa hotarâm . La noi nu a fost  terenul tecut in 
inventar pentru  ca nu  s-a primit teren  in schimb pentru reântregirea islazului  comunal, 
asa  cum a fost înțelegerea  .     
 
                        D-nul  consilier  Lungu  Nicolaie   arata  ca  d-na  Anton  Maria  este 
proprietara casei , dar Primaria  Livezi este  proprietarul terenului  de sub casa . Vor  sa 
fie proprietari  pe teren   si  noi le vom da aprobare , este  legal ce  se cere . Noi le-am dat  
teren  sa contruiasca  o casa , erau sinistrati . Dar acum  sa le dam aprobare  rapid , sa   
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cautam o solutie de rezolvare  rapida . Terenul  s-a dat  la viteza  pentru  ca erau sinistrati 
.Vor sa construiasca  si ei  gard . 
                        D-nul  Primar  Ichim  Sorin  arata ca am verificat  o parte din documente  
la  arhiva si  am gasit  si alte  documente. Persoanele din  acea  zona  sunt  atât  sinistrați  
cât si persoane  care  au  concesionat  teren tot  in acea  zonă .  
 
                          D-nul  consilier  Costia  Dan  arata  ca  fostul Primar nu a avut curajul sa  
se rezolve această problema  și  sa  se  puna   în legalitate  cetațenii  .Trebuie  sa se treaca 
  gratuit   terenul în  proprietatea  cetațenilor . Este  o problema a persoanelor. Trebuia  
rezolvata  atunci  aceasta  problemă . Era  treaba  Primariei . Ne-am  confruntat  cu acea 
problema  a terenului  dobios   de 154 mp  de la  Orasa   . Era  problema  noastra . 
 
                        D-nul Primar  Ichim  Sorin  arata  ca  s-a  incercat  o data  sa  se rezolve 
această problema cand  era  Nelu  Atomei  consilier  local . S-a oprit  undeva , nu este  
nimeni  din administratia publica  locala  vinovat  de  blocarea situatiei. Problema  a  
apărut  de la cetateni  , care nu au mai  vrut  sa  dea  bani . 
 
                         D-nul consilier  Surugiu  Daniel  arata ca d-nul Ichim  Sorin face o 
 ” gargară  de interlop ”. Era  problema  primariei,  a fostului  primar . A facut o  schiță 
Topo Sistem , au pus oamenii  la cheltuieli  sa  plateasca  1500  de euro . De unde sa 
plateasca  oamenii  cum e  Cojocaru  1500 de euro , este  mult. Oamenii  au platit , 
cetatenii au adus evaluatorul  , care le-a luat  banii  cetatenilor  comunei .Ati  încurcat  
oamenii . Faceți demersuri  sa angajm expert , evaluator  sa rezolvam  problema. 
 
                       D-nul  Primar  Ichim  Sorin   întreabă  de  ce  d-nul Surugiu  cât  a stat  in 
scaunul  acesta  , nu a adus cetatenii  aici sa le rezolve problemele . Bateți  moneda că   de 
ce nu s-a rezolvat , dar noi  trebuie sa rezolvam  poblema  cu  conditia rezolvarii pe cale  
legala , sa fim la adapost inclusiv Consiliul local . Noi toti raspundem . In 2 ani  cat ati 
fost viceprimar  nu  ati facut  nimic , nimic nu ați rezolvat .  
 
                        D-nul consilier  Surugiu  Daniel  arata ca d-nul Ichim  Sorin  avea  alte  
activităti  in Germania  in acel  timp , ”gargară  de  interlop ” .Acum are pix-ul în mînă   
să resolve probema .  
 
                        D-nul  Primar  Ichim  Sorin  arata ca  ar trebui sa initieze  d-nul Surugiu  
un proiect  de hotrare  in acest sens si   nu îl va respinge.  
 
                       D-nul consiler  Lungu  Nicolaie  arata ca  d-nul Ichim  este al  7-lea Primar 
si are puterea sa dezlege multe  si are si  priceperea  sa rezolve si aceasta problema . Sa se 
gaseasca   solutia   pentru  a se rezolva   problema  de catre angajatii Primariei  cu 
atributii.  
                        D-nul consilier  Busuioc  Ionel   isi  aminteste  de acea sedinta  de consiliu 
local atunci  cand   s-a incercat  rezolvarea  acestei  probeleme .Dar nu s-a  rezolvat  din 
cauza   pretului  stabilit  de evaluator  pe mp. Nu s-a vrut  atunci . Primaria  dispune de 
personal pentru  rezolvarea  problemei .  
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                         D-nul  secretar Neica  Eusebiu  arata  ca d-nul  Primar   va dispune 
rezolvarea acestei   probleme   de  catre  compartimentul  agricol ,  conform atributiilor 
de serviciu , pe  etape .  
 
                         D-nul  Primar  Ichim  Sorin  arata  ca   este  necesar  sa vedem  aceasta 
problema  rezolvata   si  va  gasi o solutie de la caz la caz . Conform  atributiilor de 
serviciu  , compartimentul  de specialitate va gasi  solutionarea  si  daca se poate  gratis  
sa nu se  plateasca  pentru  atribuirea acestui  teren  in proprietate celor  care  îl utilizeaza  
, atât  sinistrati cât  și  cei care  au teren  în concesiune .Este  un pas foarte important 
discutarea  acestei  problem  in consiliul  local   si cautarea  unei solutii  împreună  . 
 
                          D-nul consilier  Lungu  Nicolaie  arata ca se va duce la Dăncilă , la 
Dragnea , ori  unde este  neccesar pentru  rezolvarea  problemei  gazului  metan de la  
Livezi .    
                          Nemaifiind si alte  puncte pe odinea de zi  d-nul Presedinte de sedinta  
Mocoi   Dorinel  - Valentin   declara sedinta  inchisa  .   
 
 
               Drept pentru  care am incheiat  prezentul proces verbal .  
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