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                                              P R O C E S        V E R B A L  
 
 
    Incheiat  astazi   29.09  .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  HȂRBULEANU  ADRIAN   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   TALABAN   
ALIN    . Supusa la vot  propunerea  a fost  adoptata  cu   unanimitate  de voturi ,   14   
voturi  pentru .  
                       D-nul PRESEDINTE  DE SEDINTA   TALABAN  ALIN  multumeste 
pentru  increderea  acordata .    
                       Inainte  de a se intra in ordinea de zi  d-nul  Presedinte  de sedinta    
TALABAN   ALIN      , 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  se  inscrie la cuvant  si arata  faptul ca,  si 
din cauza  unor consilieri  care  tulbura  sedinta  , care  l-au impiedicat    sa vorbeasca  si 
faptul ca d-nul secretar  nu este  robot  si nici nu s-a auzit  cuvantul sau  in plenul  de 
sedinta  , nu s-au consemnat  o serie  de lucruri in procesul verbal . A propus  si  propune 
in continuare   sa  nu se consemneze  in procesul verbal  de sedinta, decat  daca  cei care  
vorbesc  s-au  inscris la cuvant . A spus  ca  termenul de finalizare  a PNDL  este   anul 
2017 , pana la sfarsitul anului   si  nu septembrie , 2017  si intrucat  nu s-a mai facut  
nimic la proiect si  nu  se stie  daca  se mai poate  face  ceva  pana in decembrie 2017, 
daca   se mai poate  lucra  la proiect  . A intrebat care este  termenul de finalizare a  
proiectului , termen pe care  trebuia sa il cunoasca  ordonatorul de credit si  nu s-a 
comunicat  ce a  solicitat el . A fost  solicitata  degeaba  de catre  D-nul Viceprimar  ,d-na 
Ionita  de la  achizitii , nu era necesar sa vina in sedinta . Si s-a referit la mandatul 
fostului Primar  Gioni  Craciun , care in timpul campaniei electorale ,  se turna asfalt  pe 
ploaie , si de atunci  nu s-a mai  lucrat deloc . A  sugerat  d-nului Primar  rezilierea  
contractului  cu Teldor , inca din 2016 , intrucat  nu se respecta  contractul , conform 
licitatiei .  Iar  d-na  contabila  , la solicitarea sa , a fost  chemata    de d-nul Viceprimar  
sa   vina in sedinta  si  sa  prezinte modul cum au fost  cheltuiti  banii  publici  , iar d-na 
contabila  a motivat  ca in conformitate  cu legea  ,nu   I  se  permite  sa   se puna la  
dispozitie  acte  din institutie ,   decat in urma unei solicitari  , fara o aprobare  , in 
prealabil  , de la  seful institutiei ,  si  copii  de pe  documente   , impreuna  cu  
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acte privind     modul de cheltuire  a banilor publici , conform bugetului aprobat de 
consiliului  local   .  
 
                     D-nul  Viceprimar  Ichim  Sorin  arata  ca   s-a intocmit  documentatia 
impreuna  cu  departamentul achizitii , privind  rezilierea contractului  cu  PNDL  , la 
stadiul  actual  si  avem 2 ani  pentru  prelungirea  contractului .  
 
          D-nul  consilier  Surugiu  Daniel  arata  ca  trebuia finalizat  acest  contract  , 
el stia  acest  lucru  si trebuia sa  fie reziliat inca  de   anul  trecut.  
 
          D-nul  consilier  Lungu  Nicolaie  arata ca   nu a spus  niciodata  ca  este  
nevoie de  consilier  personal  pentru  Primar  . Noi  nu suntem  Primaria  Capitalei  , nu 
este  nevoie  de consilier  personal , nu are obiectul legii, nu avem nevoie de un salariat  
in plus  . Se incalca  Ordinul de Prefect  nr. 185  din  12.07.2017    ,privind constatarea  
incetarii  de drept  a mandatului  d-nului Craciun Gioni , primar al comunei  Livezi , 
judetul Bacau” .  Si acum  d-nul  Viceprimar  cu atributii  de primar ,  ce face , angajeaza  
pe fostul primar  , care  este  condamnat , in functia de consilier  personal  al Primarului  
comunei  Livezi . Cum poata  un condamnat  sa reprezinte  comuna in fata cetatenilor , se 
incalca legea  in aceste  conditii , si incalcam si sentinta  din dosarul nr. 5409/2016, prin 
care inculpatul Craciun Gioni  este  condamnat  la munca  in folosul comunitatii si cursuri 
de reeducare . Ce mesaj  a putut  da  un asemenea condamnat , copiilor la  festivitatea  de   
deschidere   a  anului  scolar  de la  Livezi . Adresandu-i-se   d-nului  Viceprimar  ii 
solicita  sa rezilieze  acea dispozitie  ilegala  de angajare   a consilierului personal  al 
primarului , si demiterea  lui  Craciun Gioni  din aceasta  functie , angajare care  este  
facuta  ilegal. Iar  daca d-nul Viceprimar   considera  ca  are sentimente  de rudenie cu  
fostul Primar , mai bine  si-ar  da demisia  din functia de Viceprrimar . Daca este  rudenie 
, nu poate  fi colaborare  intre noi si d-nul Viceprimar .  
Alta  incalcare  a legii este  Hotararea  de consiliu prin care s-au aprobat  salariile  
angajatilor  din Primarie , si  anunta ca deja s-a  actionat  in instanta  , prin sindicat , 
modul cum a fost  aprobata aceasta Hotarare  si d-nul consilier  Costia  Dan    a votat  
alaturi de ceilalti  consilieri  , ca sa fie 8 voturi pentru  si sa treaca  hotararea privind 
Legea nr. 153 , iar d-nul Costia Dan trebuia sa se abtina , intrucat  sotia  sa  este  angajata  
in primarie . D-nule   Secretar , trebuie sa fie  instiintata  Institutia Prefectului  despre  
conflictul    dintre votul d-nului Costia  Dan ,  si hotararea  ilegala  aprobata . Deja  acum 
pe toamna  s-a deschis  proces  de anulare  a aceste  hotarari de consiliu  adoptata  
ilegal.A sperat  ca d-nul Viceprimar  nu minte   si   nu incalca  Hotararile de Consiliu 
local , de ce s-a  mai facut sfintire  in primarie pentru   ca   acum e mai rau .  
 
                       D-nul Secretar  Neica  Eusebiu  arata ca  prin    Hotararea Consiliului  
Local  Livezi   nr. 25  din 31.07.2017   nu s-au aprobat  salariile  nominal pentru  fiecare  
angajat in parte  , ci  doar  salariile  de baza   pe functii   nu individual  . 
 
                        D-nul Viceprimar  Ichim  Sorin arata ca d-nul consilier  Lungu Nicolaie 
este  foarte  bine documentat  si ar fi fost  bine sa fie la comisia de specialitate  juridica,  
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este  foarte  bine pus la punct  in probleme juridice .Iar in ce priveste  ceea ce spune  d-
nul Lungu   exista  cale  de atac , are   dreptul  de a contesta   hotararile  emise , si  nu are  
nici un grad de rudenie  cu Gioni  Craciun  .  
 
                    D-nul  consilier  Lungu  Nicolaie  , arata  ca atunci  retracteaza  rudenia , dar 
nici  prietenie   nu este  cu Gioni    ?  Sau poate  cumatru   ?  
 
                    D-nul consilier  Costia  Dan  arata  ca   noi am votat  statul de functii  si  nu  
persoane  si   nu pate fi acuzat  ca ar  fi votat  ilegal   .  
 
                    D-nul consilier  Surugiu  Daniel  , arata ca,  in legatura  cu memoriul depus 
la Consiliul local  , de  la   care  asteapta  raspuns   , a depus un memoriu si la  Institutia 
Prefectului , judetul Bacau  la care  a primit un raspuns si acum asteapta  un  raspuns si de 
la  Primarie .    
 
                   Supus la vot  procesul verbal al sedintei  anterioare    este  aprobat  cu   
unanimitate   de voturi , 14  voturi pentru .  
 
                         D-nul Presedinte  de sedinta    da  citire   ordinii   de zi  : 
 
                   1.  Proiect  de  Hotarare  privind  rectificarea  bugetului  local  al 
comunei Livezi , judetul Bacau , pe anul 2017 .    Initiatorul  Proiectului          de 
Hotarare  este   Viceprimarul  comunei Livezi , judetul Bacau , dl.  ICHIM  SORIN    
. 

 
                     2. Proiect  de  Hotarare  privind  “ Intocmirea unui  proiect  pentru 
rezolvarea  alimentarii cu apa in satele  Scariga  si Poiana  prin construirea unei 
captari  de apa  in satul Poiana  sau  Scariga , prin identificarea  unor surse  de apa 
care sa indeplineasca conditiile legale “. Initiatorii Proiectului  de Hotarare   sunt  d-
nii  consilieri  : Surugiu  Daniel , Harbuleanu  Adrian , Busuioc  Ionel , Ghinet  
Claudiu  si Lungu  Nicolaie .  
 
                      3. Proiect  de  hotarare   privind   acordarea  unui  mandat  special d-
nului   ICHIM  SORIN  , Viceprimarul   comunei Livezi , reprezentantul  comunei 
Livezi  , in cadrul    Adunarii   Generale   a Asociatiei  de Dezvolare 
Intercomunitara Bacau   in vederea   exercitarii  votului   privind aprobarea 
tarifelor  pentru diverse  servicii pe care le efectueaza  Operatorul . Initiatorul  
Proiectului          de Hotarare  este   Viceprimarul  comunei Livezi , judetul Bacau , 
dl.  ICHIM  SORIN    . 
 
                         4. Proiect  de  hotarare   privind    aprobarea noilor tarife pentru 
serviciile publice  altele decat  cele  de alimentare cu apa  potabila  si de canalizare . 
Initiatorul  Proiectului          de Hotarare  este   Viceprimarul  comunei Livezi , 
judetul Bacau , dl.  ICHIM  SORIN    . 
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                   D-nul  Presedinte  de sedinta  Talaban  Alin    arata ca , intrucat    au aparut  
discutii privind faptul ca  au mai fost  introduse  noi puncte  pe ordinea de  zi, nu e primul  
caz , fata de  convocarea  initiala , va  supune la vot  fiecare  punct   care va fi introdus pe 
ordinea  de zi. 
 
                   1. La   primul   punct  de pe ordinea de zi  , se supune la vot  includerea  pe 
ordinea de  zi .  A  fost  aprobat  cu unanimitate  de voturi , 14  voturi  pentru .   
 
                   2. La  punctul al doilea   de pe ordinea de zi ,se supune la vot  includerea   pe 
ordinea de  zi .  A  fost  aprobat  cu unanimitate  de voturi , 14  voturi  pentru .  
 
                   3. La punctul  al treilea de pe ordinea de  zi , se supune la vot , includerea  pe 
ordinea de  zi .  A  fost  aprobat  cu majoritate    de voturi , 11  voturi  pentru   si 3  
abtineri ( s-au abtinut  d-nii  consilieri  Surugiu Daniel , Lungu  Nicolaie  si  Busuioc  
Ionel ) . 
                   D-nul consilier  Surugiu  Daniel  motiveaza  abtinerea , conform art. 42  din 
Legea nr. 215 , odata cu convocarea  la sedinta se comunica si inscrisurile care  stau la 
baza  proiectelor de hotarare   initiate . Nu  a primit  documentele  pentru  sedinta 
dinaninte . 
 
               4. La punctul al patrulea de pe ordinea de zi   , se supune la vot , includerea pe 
ordinea de  zi .  A  fost  aprobat  cu majoritate    de voturi , 11  voturi  pentru   si 3  
abtineri ( s-au abtinut  d-nii  consilieri  Surugiu Daniel , Lungu  Nicolaie  si  Busuioc  
Ionel ) . 
                   D-nul consilier  Surugiu  Daniel  motiveaza  abtinerea prin faptul ca se 
incalca legea, nu mai accepta  delegarea  Viceprimarului , nu mai votam delegarea  Vice-
lui . 
 
                    D-nul consilier  Costia  Dan  arata  ca oricum se va discuta  punct cu punct .  
 
                    D-nul Presedinte sedinta  Talaban  Alin  arata  ca  , intrucat  avem invitati la 
sedinta , propune introducerea  pe ordinea de zi a punctul (5)  Diverse  si  sa incepem   cu 
acest  punct  prima data . Se supune la vot , includerea  pe ordinea de  zi .  A  fost  
aprobat  cu unanimitate  de voturi , 14  voturi  pentru .   
 
  5. Diverse . 
 
                       D-nul consilier  Lungu  Nicolaie  arata ca  cetatenii  trebuie sa stie, sa afle 
tot  ce se intampla in comuna si in sedintele  de consiliu  local . Intreaba de ce nu a venit 
televiziunea la  sedinta  de consiliu local . 
 
                        D-nul  consilier  Surugiu  Daniel  arata ca in urma legii salarizarii  nu mai 
sunt bani si de asta nu a   mai venit televiziunea .  
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        D-nul Viceprimar  Ichim Sorin  a fost  informat  de reprezentantii  postului de 
televiziune care  filmeaza,  ca  au fost probleme  cu masina  de transport  , de asta  nu  au 
ajuns .  
 
                    D-nul Presedinte  de sedinta  Talaban Alin  da cuvantul invitatilor. 
 
                    D-nul  Irimia  Costel  din satul Balaneasa  intreaba ce se intampla  cu 
masinile Primariei pentru  ca intr-o seara  erau trase  ca niste  “ taxiuri “ , in poarta 
fostului Primar  Craciun Gioni   si  “ Jeep-ul  “  si autoutilitara , ce se intampla acolo ? Iar  
o persoana  de la  Poiana  , Nita  , a transportat  12  carute de gunoi , in zona  unde sta   el 
la Balaneasa . Cum se poate  asa ceva , de ce nu se face curatenie, de cand nu a  mai fost  
d-nul vice  prin comuna ?  In toate  comunele  est  iluminat  public si asfalt , la el de ce nu 
este, nici nu se balasteaza  ? Cand derulati proiectul puntii de la Scariga , ce se intampla 
cu cele 4 sufe si cu  scandurile furate . Faceti  ceva   sa luati bani   din primarie pentru  
constuctia puntii de la Scariga . S-au furat  bani  de la instalatia  de apa  , proiect de 1 
milion de euro , unde sunt banii  de la apa . Cum va permiteti  sa  lasati  scolile de la 
Poiana  si de la  Scariga  fara  apa ?  “ Gheta   lume  “ a ramas  fara  apa  , apa se duce  la 
pescariile lui Stan , acolo  ajunge toata  apa noastra  si noi nu avem .” Desteptati-va  ca  
nu suntem  cizmari  “. 
 
                     D-nul Viceprimar  Ichim  Sorin  arata ca  marti  a fost  prin comuna si  ca 
este  bine ca suntem informati  de  ceea ce  se  intampla  , pentru  a se putea lua masuri  
iar persoanele   vinovate  vor fi amendate . Avem  nevoie  de  informatii , se va  asfalta si 
in zona d-voastra , dar  proiectele  sunt  in lucru, in derulare   si la aprobare, inclusiv   
cele de balastare . Suna la telefon pe directorul   de la  Scoala  Livezi , adresandu-I  
intrebarea  daca  scolile de  la  Poiana  si Scariga   nu au apa . Raspunsul primit  este  ca 
scolile  au apa ,iar   la Scoala   Scariga   este   sursa  proprie  de apa .  
 
                     D-nul consilier  Mocoi  Dorinel – Valentin  arata  ca in momentul cand s-au 
turnat   stalpii la puntea de la  Scariga , d-nul Irimia  Costel s-a angajat  sa   pastreze in 
siguranta   in fata portii sale  cele 4  sufe de sarma  pentru  punte , afirmand ca nu dispare  
nimic din fata portii sale . Cele  4 role  de sarma  au disparut din fata  portii d-nului  
Irimia , care s-a angajat  sa aiba  grija de acele  rola de sufa , sarma . Acum ,daca au  
disparut sufele  de rola  suntem noi vinovati ?  
 
                    D-nul consilier  Lungu  Nicolaie arata ca  se minte ,nu e apa la Poiana si 
Scariga  , cetateni din Poiana  : Poenaru  Ion  , Costea , Zahorneanu  arata ca nu este apa 
la Poiana .  
 
                     D-nul consilier  Costia  Dan  doreste  sa aminteasca  istoria proiectului  cu 
apa , care  este  de 13 ani , proiect  care  a avut valoarea  de   1 milion de euro , fara TVA. 
De ce  nu avem apa , a fost intrebat  constructorul , era proiect  pe ordonanta 7 , nu  stie 
cum de s-a putut   ca  sa  imprejmuiasca , da catre cineva  acea zona , unde trebuia sa  se  
realizeze  a doua  aductiune de apa , a doua statie de pompe , de ce s-a renuntat  la a doua  
captare , care a fost  motivul de s-au facut renuntari .  
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                        D-nul consilier  Surugiu  Daniel  arata  ca avem  conducte, dar noua  ne 
trebuie   a doua  captare  de apa   , asta ne trebuie   apa nu conducte .Ce   este  asta , lista 
prioritara  de investitii , pentru ce  ne prezinta lista  prioritara  de investitii  a ADIB –ului 
, dar nu ne priveste  , nu e pentru comuna Livezi , unde e   expunerea de motive  a 
Viceprimarului , raportul compartimentului  de specialitate  , sume , calcule, amlasament 
, durata  de executie  ,    pentru  noi la Livezi , unde este proiectul d-nului Viceprimar ,. 
Noi reprezentam comuna , noi suntem alesi , pe ce documente  discutam .     
 
                        D-nul  Viceprimar  Ichim  Sorin  arata  ca avem o problema juridica, de ce 
s-a  imprejmuit  acea zona unde  ar  fi trebuit   sa fie  a doua  aductiune de  apa , de ce nu 
s-a facut  cea dea  doua aductiune  la Proiectul initial pe ordonanta  7 , nu stim ce se 
intampla.  El este  Ordonator de credite , inlocuitorul de drept  al Primarului , 
Viceprimarul . In consiliul local  s-a  aprobat  in anul 2013  , Strategia  de  dezvoltare  
economico – sociala   a comunei  Livezi  in perioada  2014-2020 . Avem proiectele  in 
lucru .    
                       D-nul consilier  Lungu  Nicolaie  arata  ca facem cu apa  cum am facut cu 
gazele   de 25  de ani , primim aprobari  si noi nu putem sa dam  mai departe .Adresandu-
i-se  d-nului Viceprimar “ -V-a cazut  pe cap o Primarie  cu multe probleme “ . 
 
                       D-nul consilier  Surugiu  Daniel   , arata  ca prin adresa nr. 5095 din 
20.09.2017  , care nu se regaseste  la dosar , a cerut  Expunerea de motive a 
Viceprimarului , sa se  prezinte  proiectul de la ADIB  cu apa  la Livezi , durata  de 
investitie , sursa  de finantare , sumele  aprobate pentru  aductiunea de apa in  satele 
Scariga si  Poiana . 
                        D-na Bejenaru  Nela  , din satul  Orasa , comuna Livezi , adresandu-se  d-
nilor consilieri  din comuna Livezi , arata  ca are un numar  de  8 angajate  in comuna 
Livezi  si angajate  la firma sa   in  comunele  Helegiu  si Berzunti , iar in momentul cand 
in cursul saptamanii trecute  2 din angajatele sale  au solicitat  adeverinte  de  salariat de 
la firma sa  , I s-a spus  ca  s-a perceput   celor  2 angajate  ale sale Mancea  Vasilica  si 
Mosinoi Olivia   , pentru  eliberarea unor formulare  pentru  alocatiile   de stat  pentru  
copii , (nu stie exact de   ce fel de  formulare  este  vorba, probabil pentru marire )  , de la 
primaria Livezi, cate  15 lei  pentru fiecare  formular eliberat  ,  30  lei pentru  2 
formulare . A intrebat cele 2 angajate cine a solicitat  aceasta  suma pentru formulare  si 
angajatele  sale, de fapt una , Mancea  Vasilica , care  a ridicat  2 formulare  de la 
primarie   a spus ca suma  de 15  lei de formular  a fost solicitata  de   secretara  
Primarului , in schimbul formularelor  eliberate , dar  fara a I se elibera vreo  chitanta 
pentru  aceste  formulare eliberate  . Alte  persoane  care au fost intrebate, din comuna 
Livezi  , au afirmat  ca  lor li s-a perceput  cate  12  lei sau  10 lei de formular din 
primarie . Ulterior  din ziua de ieri , alte  persoane   au schimbat  afirmatiile , altele  au 
fost  cautate  si li s-au dat  banii  inapoi . A intrebat  salariatele  sale din Helegiu sau 
Berzunti   si au spus ca  formularele  sunt gratuite in aceste  2 comune .  Intreaba daca  
este  o taxa specificata pentru formulare pentru alocatie  si daca este , de ce  nu a fost 
eliberata  chitanta pentru   documentele  eliberate  si sumele  solicitate  pentru plata  
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formularele  eliberate , pentru  ca este  casier  angajat in Primarie .A sunat  zilele trecute 
pe d-nul Viceprimar caruia i-a comunicat  cele spuse aici  , dar  nu  a primit  nici  un 
raspuns  si a dorit  sa  prezinte  d-nilor consilieri  din comuna  ce se intampla in Primarie , 
sa fie intrebati  cetatenii  din sate  daca  au dat  aceste sume , cat  si cui au dat  bani pentru  
formulare   si daca  au  primit  chitanta .  
                       D-nul consilier  Costia  Dan  arata ca  acest  lucru  este  foarte  grav . 
                       D-nul   Viceprimar  Ichim Sorin  arata ca  a chemat  in sedinta   cele 2 
doamne de la Compartimentul Asistenta  Sociala din  Primarie , d-na Ionescu Dana  a 
venit  in sedinta  in momentul in care  d-na Bejenaru   Nela  se adresa  d-nilor consilieri . 
 
                        
                          D-na  Asistent  social Ionescu  Dana  arata ca in momentul in care  se 
modificau  cuantumurile   veniturilor , din 3 in 3 luni  si acum din 6 in  6 luni   cetatenii 
beneficiari de alocatie    trebuiau sa  depuna documente , adeverinte de salariati ,  de stare 
materiala , iar la aceste adeverinte  luate de la Primarie se percepea taza de  de timbru de 
5 lei si se elibera  si formularul de alocatie   pentru copii  gratuit, se incasa  doar  taxa de 
timbru pentru adeverinta  de stare materiala  de  5 lei  . Anterior  formularele  se plateau , 
dar acum  formularele  sunt gratuite  , asa  cum  a fost  dispozitia , nu s-a luat nici  un ban 
pentru  formulare . Probabil  cei nemultumiti , care   au facut reclamatii si sunt  aceleasi 
persoane nemultumite  si de faptul ca de la Primarie se distribuie  tichete pentru  gradinita 
, in valoare  de 50  de lei  si unele  persoane  se plang de faptul  ca  ei merg la d-na Nela  
la magazine si  nu le da marfa  de  50  de lei  ci de  30  de lei  . 
 
                     D-nul  Viceprimar  Ichim  Sorin  intreaba daca     are  vreo Dispozitie de  la 
el  , de la ICHIM  SORIN , VICEPRIMAR  , sa se ia o taxa  pe formulare  de alocatie  
sau alte    formulare , la  compartimentul   asistenta  sociala, de cand a venit el   . 
 
                     D-na  Asistent  social Ionescu  Dana  arata ca  nu are nici  o dispozitie 
pentru  a se  percepe  sume de bani pentru  formulare , aceste  formulare  sunt gratuite .  
 
                    D-na  Bejenaru Nela  arata  ca   discutia  a intervenit   in momentul in care  
completa  adeverintele  de salariat pentru salariatele  sale   din  comuna. A promis ca vine 
in sedinta  de Consiliu local ,dar  in aceasta  dimineata  magazinul sau  a fost  spart  si  
are politie  si  televiziunea de  magazine  si   nu mai poate  sa  stea  la sedinta   . 
Multumeste pentru atentie  si roaga d-nii  consilieri  sa  intrebe cetatenii  daca sunt  cazuri 
in care  au fost  percepute  sume de bani pentru  formularele   gratuite .Iar referitor la 
tichetele de gradinita , acestea  au  o suma  de valorificare  de  47,50  lei , conform  
comisionului pe care   este  perceput  unde  sunt depuse   la SELLGROS, in cazul sau  .  
 
                    D-nul  Viceprimar  Ichim  Sorin  arata  ca ce spune d-na Nela este  foarte  
grav  si oricum lucrurile “ sunt plecate “ , iar el va trebui  sa  faca o comisie  interna  si 
trebuie sa aflam  adevarul , sa vedem ce se intampla   . Avem nevoie de oameni ca d-
voastra  si multumeste pentru informatii . 
 
 



     8. 
 
                   D-nul  Andronic  Vasile  de la Scariga  arata ca are o problema , d-nul Ichim 
Sorin , Viceprimar , are sa-I dea o datorie  de 10.000 de dolari  din 2009 , pe care  nu a 
platit-o nici  acum  .  
 
                   D-nul  Viceprimar  Ichim  Sorin  arata ca  nu are nici o datorie  la d-nul 
Andronic Vasile, nu a luat  nici  un ban   de la el , si  nu are  nici o suma de  bani  de dat  
catre el .   
 
                           
                      D-nul Presedinte de sedinta Talaban  Alin       arata ca se trece la ordinea de 
zi  .  
 
                  1.     . 
                       D-nul Presedinte  de sedinta  TALABAN  ALIN     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.Solicita  
cand  se mai  fac  rectificari de  buget  si in general  Proiecte  de hotarari , sa se  explice 
conturile si pe intelesul nostru .  
                        D-nul  consilier  Surugiu  Daniel  arata ca a preconizat  ca nu sunt bani , si 
avem cheltuieli mari , si noi ce facem  ,trebuie sa angajam  un consilier personal al 
Primarului, cu un salariu mare . Fostul consilier perssonal al primarului lua  1450 lei  si 
acesta  ia  5200 lei , este  normal sa fie asa . Angajam  un consilier  personal  , care este  
si condamnat  irevocabil , ne intrebam ce poate  sa sfatuiasca un condamnat pe un primar 
, poate  sa faca  la fel , ce incredere  putem avea in el . Asa ceva  vedem numai  in «  
filmele cu prosti «  . Functia  platita  cu peste  50 de   milioane de  lei   nu aduce  servicii  
comunitatii ,e  salariu platit  din banii  publici  , cheltuim banii comunitatii .D-nul 
Viceprimar  nu explica unde se duc  banii  , solicita sa fie  chemata d-na contabila sa 
explice unde se duc  banii , noi trebuie sa facem proiecte  in continuare  in comunitatea  
noastra , deocamdata  doar  cheltuim  banii nostrii pe salarii . In concluzie acum se vede 
unde se duc banii pe salarii , conform Legii  nr. 153  cu salarizarea  , se duc toti banii pe 
salarii  si  vanzari de pamanturi .  
 



                                                            9. 
                      D-nul Viceprimar Ichim  Sorin arata ca in conformitate  cu prevederile  
legii nr. 153  privind salarizarea  s-a stabilit  indemnizatia  Primarului , viceprimarului si 
10 %  din indemnizatia  Primarului  este  indemnizatia  de consilier  local . De ce  nu a ti 
propus  ca  indemnizatia  de consilier  local  sa fie  mai mica , nu   de    10 % . In luna 
martie , cand  s-a aprobat  bugetul , nu erau  indemnizatiile  noastre asa , acum au crescut  
din iulie  si noi trebuie  sa  rectificam  bugetul  comunei , conform noilor  indemnizatii 
aprobate . Doar s-au reglementat  statul de functii ,  nu a crescut nici   un  salariu  la  
angajati , in mod  individual , in realitate  nu au crescut   salariile  , nu ne puteam permite 
, sa le crestem , a trebuit sa  aprobam  indemnizatiile  alesilor locali  ,Primar ,Viceprimar 
si consilieri locali . Salariul minim  pe economie se inmulteste  ca si coeficient in functie 
de  numarul populatiei din comuna, asa se calculeaza  si    indemnizatia noastra si 
secretarul trebuie sa recunoasca  ca  el a renuntat  la 2 milioane  la salariu  , de fapt la mai 
mult , care i s-ar fi cuvenit  , conform coeficientului . 
 
                  D-nul consilier  Lungu  Nicolaie  arata ca  este  o nedreptate , fata de unii  
salariati , iar secretarul trebuia  sa  aiba salariul mai mare , intrucat  este  si secretarul 
comunei , are  si stare  civila  si este  si secretarul consiliului  local . De ce   alti salariati  
care  nu au functie de conducere  au salariul mai mare  decat scretarul , cu toate ca  nu au 
functii de conducere, nu au voie .  
 
                 D-nul consilier  Surugiu  Daniel  arata ca  functiile de conducere  din Primarie 
sunt : Primar , Viceprimar , Secretar si alti salariati cum e si consilierul personal  au 
salarii mai mari decat  secretarul  .   
 
                  D-nul consilier  Costia  Dan   arata ca  de fapt la  rectificarea  aceasta  de 
buget , de fapt este  vorba de salarii  . 
 
                    D-nul Presedinte  de sedinta    Talaban  Alin         supune la vot  adoptarea 
acestui Proiect  de Hotarare  , care este  aprobat  cu  majoritate   de voturi , 13  voturi 
pentru  si 1  abtinere (s-a abtinut d-nul consilier  Surugiu Daniel )  . 
 
 
             2.  Se trece la al doilea punct de pe ordinea de zi , initiat  de o treime din  
consilieri  locali .  
 
                       D-nul  consilier  Lungu  Nicolaie  , in calitate  de  unul  dintre initiatorii 
proiectului , motiveaza  proiectul de hotarare  initiat de 5 consilieri  locali.   
De ce  am ajuns in situatia  asta , si cetatenii sufera  de lipsa apei  in comuna , in special 
in satele  Scariga  si Poiana . Vina este e proiectantului  si a fostului primar  care  au 
renuntat  cu multa  usurinta  la  cea  a doua captare  de apa  si acum  apa  nu ajunge  la 
noi  si in Scariga  si Poiana   aproape de loc . Din acest  motiv noi  am dorit  sa se faca un 
studiu  si un proiect  pentru a se pune in valoare  sursa de apa  care  nu secat  niciodata , 
existenta  de Poiana , la Zahorneanu , sunt cetateni  de  75-80 de ani  si  pot  confirma  
capacitatea  izvorului  din acea  zona . Castelul de apa   din Livezi  trebuie sa fie repus in  
 



     10.  
functie, reparat  sa  nu    mai fie probleme  aici ,nici  chiar in Livezi , de unde a pornit 
vechea  retea de apa , acum nici  centrul  satului Livezi  nu are apa . De 25 de ani ne 
chinuim  cu apa, cand este , cand nu  , se strica  pompa . Trebuie  sa punem in functiune 
instalatia si  cea  de la Lungu   si  avand  si  cea  de-a doua  sursa de la  Poiana , sa  nu  
mai suferim de apa .  
Noi consilierii  am depus un juramant   in fata  poporului cere ne-a ales  , acum nu facem 
politica ,  politica   se face  in campania  electorala  .Noi am  jurat  si  am votat. Daca  
cineva  crede  ca  proiectul este  impotriva cetatenilor   sa  nu  voteze alaturi  de noi  
pentru  binele comunei.  
 
                          D-nul consilier  Mocoi  Dorinel – Valentin  arata ca  nu se poate  la 
Poiana , la Zahorneanu , cetateanul nu  ne da voie , este proprietatea lui  si  nu putem face   
o investitie acolu , intrucat e terenul lui si a facut deja o captare  el pentru  familia sa . Nu  
este  bine acolo , trebuie vazut in alta  parte .  
 
                         D-nul consilier  Lungu  Nicolaie  arata ca va spune in satul lui Mocoi , ca 
acesta este  impotriva  sa se introduca  apa , iar noi ne spalam cu hartii.  
 
                         D-nul  consilier  Surugiu  Daniel  arata ca  sunt dusi in eroare consilierii , 
nu este  legal . De ce nu ati  pus a doua  adresa  la dosarul de sedinta , initiatorii  au cerut 
expunere  de motive , raport al compartimentului  de specialitate , sursa de finantare , 
proiectul , durata executie si un studiu  in teren  , o identificare  a terenului . A discutat  
cu fostul consilier  Ghinet  Ioan  si trebuie verificat daca este adevarat , si este viabila  
aceasta alternativa pentru  aductiunea de la Scariga si Poiana . Se se aduca  expunerea de 
motive si Proiectul ADIB pentru  Livezi .De ce se respinge proiectul nostru?Aceasta  este  
rezolvarea  si ar trebui  chemata  contabila pentru  a se   explica ce se intampla cu sumele 
, ce  sume avem  si cum le putem cheltui .  
 
                          D-nul consilier  Costia  Dan  intreaba noi ce   votam ?Apa este  o 
problema sensibila  si nici  el nu are apa , crede ca este  o lipsa de management , au fost 
arse pompele  , acum s-au montat  pompele  si acum este apa  . Si  el solicita  sa se 
rezolve problema   cu apa .  
 
                       D-nul Presedinte  de sedinta  TALABAN  ALIN     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, comisia   nu da  aviz 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  ,comisia   nu da  aviz  favorabil 
al acestei comisii la  proiectul   de hotarare.  
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                         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  arata ca in comisia  de specialitate  nr. 1 
nu  s-a  intrunit  sa se discute  la punctul 2 de pe ordinea de zi si . Asa ceva este  ilegal , 
nici nu s-a discutat  punctul nr. 2 , ce se face in acest caz  , nu s-a discutat.  
 
                    D-nul Presedinte  de sedinta    Talaban  Alin         supune la vot  adoptarea 
acestui Proiect  de Hotarare  , care este  respins .  S-au  inregistrat   5  voturi  pentru   si  9  
abtineri (  s-au abtinut  d-nii consilieri : Ichim Sorin , Talaban  Alin , Aanei  Ionel , Ursu 
Gabriel ,  Coaca   Vasile – Gabi , Tarcuta  Elena , Giurgiu  Veronica , Mocoi Dorinel – 
Valentin si Ardeleanu Cornel –Ion )  . 
Proiectul de Hotarare  a fost  respins .  
 
                      D-nul Consilier  Lungu  Nicolaie  arata ca  este  o rusine ce au votat 
,consilierii  care s-au abtinut , PSD-ul .  
 
                      D-nul Viceprimar  Ichim  Sorin  arata ca  , consilierii PSD  au votat  corect , 
odata ce  avem un proiect  in derulare . 
 
          3. Se trece la  punctul al treilea de pe ordinea de zi . 
 
                       D-nul Presedinte  de sedinta  TALABAN  ALIN     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  , comisia  nu   da  aviz  favorabil al acestei comisii la  proiectul   de hotarare.  
 
                       D-nul consilier Surugiu Daniel  arata   ca se va abtine intrucat nu a primit  
expunerea de motive a primarului   si nu a fost anuntat  din timp .   
 
 
 



      12.  
                    D-nul Presedinte  de sedinta    Talaban  Alin         supune la vot  adoptarea 
acestui Proiect  de Hotarare  , care este  aprobat  cu  majoritate   de voturi , 11  voturi 
pentru  si 3  abtineri (s-a abtinut d-nii consilieri: Lungu  Nicolaie , Surugiu Daniel  si 
Busuioc  Ionel   )  . 
 
                         4. Se trece la punctul 4  de pe ordinea de zi  
 
                       D-nul Presedinte  de sedinta  TALABAN  ALIN     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  , comisia  nu   da  aviz  favorabil al acestei comisii la  proiectul   de hotarare.  
 
                       D-nul consilier Surugiu Daniel  arata   ca se va abtine intrucat nu a primit  
expunerea de motive a primarului   si nu a fost anuntat  in termen  .   
 
                          D-nul Presedinte  de sedinta    Talaban  Alin         supune la vot  
adoptarea acestui Proiect  de Hotarare  , care este  aprobat  cu  majoritate   de voturi , 10  
voturi pentru  si 4  abtineri (s-a abtinut d-nii consilieri: Lungu  Nicolaie , Surugiu Daniel  
, Busuioc  Ionel  si  Ghinet  Claudiu   )   
 
 
                          Nemaifiind si alte  puncte pe odinea de zi  d-nul Presedinte de sedinta  
TALABAN  ALIN    declara sedinta  inchisa  .   
 
 
               Drept pentru  care am incheiat  prezentul proces verbal . 
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