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                                              P R O C E S       V E R B A L  
 
 
    Incheiat  astazi     29.11  .2017 , 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   AANEI   
IONEL     . Supusa la vot  propunerea  a fost  adoptata  cu    unanimitate  de voturi ,   15  
voturi  pentru .  
 
                       D-nul PRESEDINTE  DE SEDINTA  Aanei  Ionel , inainte  de a se intra in 
ordinea de zi     , 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  intreaba  executivul daca  exista Proiectul 
pentru care a fost  aprobata  acea  Hotarare  de consiliu local  cu iluminatul public ,  la 
sedinta  extraordinara, la care  nu a  fost  prezentat   raportul    compartimentului  de 
specialitate  -contabilitate. Daca aveti  acum acest proiect va rog sa   il prezentati  , a 
lipsit proiectul in sine , era destul timp sa   il prezentati , daca nu  este  , va face plangere 
penala impotriva acestei hotarari ilegale . 
 
                       D-nul consilier  Costia  Dan  arata ca  este  convins  ca exista  acest proiect 
, si toate  comunele  din GAL   au  votat  cate  un proiect  asemanator cu iluminatul 
public , dar  ar fi bine  sa  fie  prezentat  acest  proiect  pentru  ca sunt suspiciuni. 
 
                        D-nul  Primar  Ichim  Sorin  prezinta  Proiectul   cu iluminatul public ,care  
a fost  depus   si pentru care  a fost necesara emiterea de urgenta  a Hotararii de consiliu 
local . 
 
                        Nefiind elemente  de  adaugat  , 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   AANEI   IONEL   da  citire   ordinii   de zi  
: 

1. Proiect  de Hotarare  privind   “Lucrari  de amenajare  si modernizare  
Centrul Civic  Livezi “ .  



    2. 
 
                          Supusa  la  vot ,  ordinea de zi  a fost aprobata    cu unanimitate   de 
voturi  , 15   voturi pentru .  
 
 
                           
                   D-nul Presedinte de sedinta AANEI   IONEL     arata ca se trece la ordinea de 
zi  .  
 
                  1. D-nul Presedinte de sedinta  AANEI   IONEL      da cuvantul d-nului  
Primar    . 
 
                      D-nul Secretar  Neica  Eusebiu    da    citire  proiectului  de hotarare  initiat  
de  consilieri   si  a  documentelor de la  acest punct de pe ordine a de zi. 
 
                     D-nul  Primar  Ichim  Sorin  arata ca  a fost  zilele trecute la Bucuresti  si , 
spera ca   din februarie   vor incepe  bransarile  la gaze  naturale in satele  Balaneasa , 
Livezi si Orasa  , mai intai si apoi celelalte sate . Referitor  la proiectul de hotarare  initiat  
de d-nii consilieri , arata ca  nu dispunem  de fonduri in buget pentru  angajarea  
cheltuielilor pentru  amenajarea  centrului  civic  in satul Livezi , intradevar  este  necesar 
, dar  noi  , dupa  lucrarile de bransare  la Gaze , vom incepe lucrarile  de la canalizare in 
comuna  Livezi  si apoi  putem vorbi de amenajarea  centrului  civic  in Satul  Livezi   , 
unde trebuie sa fie  intocmit un proiect , apoi  , iar stricam  ce am facut  sa punem gaze  si 
iar  sa facem canalizarea . Trebuie sa fie facute  pe rand  aceste  obiective de investitii, 
intai lucrarile existente . Din cauza  lucrarile  existente nu putem sa  incepem  si  acest 
proiect. 
 
                       D-nul Presedinte  de sedinta   AANEI  IONEL      invita  comisiile  sa  
prezinte  avizul comisiilor de specialitate .  
 
                        D-nul Viceprimar Coaca  Vasile  - Gabi  , Secretarul  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  consilieri  Lungu  Nicolaie  arata ca este o rusine  drumul si fostele 
trotuare  din satul Livezi , in centru . Aveti  masini , dar multa lume merge pe jos si nici  
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nu mai poate  sa  traverseze  din cauza  gaurilor   de pe marginea drumului  si a malurilor 
de pamant . Nu mai  puneti  bete  in roate , «  vreascuri «   sunt  aceste  bete . Cu asa  
conducere vom ajunge sa  desfiintam comuna   Livezi : Prajoaia  si Scariga  la Berzunti , 
unde a mai fost ,Poiana  la Birsanesti  si celalte sate poate    la Sanduleni .   
Nu poate  un condamnat  sa  mai fie angajat la Primaria  comunei  Livezi , in functia de 
consilier  personal al Primarului ,consilier  care trebuie  sa lucreze gratis  in folosul 
comunitatii.  
 
                        D-nul  consilier  Surugiu  Daniel  arata ca nu se vrea  sa se faca  nimic , 
toti banii  sa fie cheltuiti  pe salarii , contabila  si  fiul sau ridica  o suma  importanta  de 
bani pe luna, peste  o suta  de milioane . Iar  un viceprimar   nu stie sa faca  nimic , nu 
avem nici  un obiectiv de  investitii . Trebuia sa cautam un specialist, pentru ca noi nu 
avem un proiectant , sa fie facut  un contract de catre compartimentul achizitii  si poate  
proiectantul  nu ne ia mult si  avem  de unde sa il platim   din sumele  de  excedent  
bugetar . Proiectul va fi propus si pe lista  de investitii  din 2018 , daca nu il punem, nu 
vom putea aloca  fonduri proprii , nu vom putea  primi  fonduri  europene , masuri 
guvernamentale    , de  unde se vor aloca  sume . Nu crede  ca se  va incepe  bransarea   la 
Gaze   din februarie , 2018 .Nu ati dus la indeplinire  PNDL-ul   , s-a pierdut o suma 
importanta  de bani pentru  asfaltare . Acest  executiv nu stie nimic , sta   degeaba ,ia doar 
salarii , si nu va fi votat  acest proiect   pentru  ca nu se doreste sa fie  acest  obiectiv de 
investitie, de altfel si unele  compartimentele de  specialitate    nu au  dat avize favorabile  
la proiectul initiat  de  o treime din consilieri  .Noi suntem alesi , datorita  noua  iau 
salariu  acesti angajati .  
 
  D-nul consilier  Lungu  Nicolaie   arata ca , in campania electorala , se 
bateau  toti  cu caramida  in piept  cand se discuta de modernizarea  centrului  civic 
Livezi , inclusiv  d-nul Ichim .  
 
                        D-nul  consilier  Costia  Dan  apreciaza   gestul si initativa  a 5 consilieri 
locali ,care  au depus  acest proiect  de hotarare . Nu exista  scoala  de Primari  si nu e 
normal sa prindem la inghesuiala «   baietii  astia «  , ii bagam la inaintare ,sa nu 
inghesuim executivul ,  «   papa nu  e mai papa  decat  papa «  .  
Compartimentele de specialiate s-au referit  la lucarile  in curs care exista  in comuna  , la 
care  deja se lucreaza . De la contabilitate  s-a comunicat  ca nu sunt bani alocati in buget 
, pe anul  2017 . Dar sunt comune care nu au bani  si nu pot sa   isi   asigure cheltuielile 
de functionare  .La Poiana  s-a inceput  investitia  cu apa , dar  nu putem acum sa 
incepem investitia  cu ,canalizarea pentru  ca  avem lucrarile  executate pe fonduri 
europene  si 5 ani nu putem sa   afectam aceste  investitii. 
Vor urma alegerile  locale , se va  alege   un primar  si lucrurile  vor intra pe cursul 
normal . 
 
                     D-nul  consilier  Lungu  Nicoalaie  arata ca  si acum , din 2015 , sta  
robinetul inchis la gaze , si nu putem astepta acum sa se dea drumul la gaze si nu  ne 
apucam de centrul civic  Livezi , ce mai asteptam ? 
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                   D-nul  consilier  Surugiu  Daniel   arata  ca  nu se face  cum spune d-nul 
Costia  Dan , avem bani  aprobati  pe anul 2017 , si solicita  sa  arate  la camera  de filmat   
faptul ca sunt bani  aprobati  in buget , pe anul 2017  . Si  la salubritate   se face  
discriminare , unii  platesc si altii  nu platesc bani la  salubrizare , platim noi din bugetul 
local   .E normal  asa , unii  sa plateasa  si altii  nu . 
 
                    D-nul consilier  Costia  Dan  arata ca avenit acum momentul sa gandim  ce 
facem . Vom  face canalizarea  in comuna si apoi  , vom strica  betonul , asfaltul  sa  
facem modernizarea  centrului  civic  si  apoi iar stricam pamantul  pentru alte  investitii. 
 
                     D-nul  consilier  Busuioc  Ionel  arata ca noi nu avem apa  in comuna   si  
acum va trebuie canalizare ?  
 
                     D-nul  Primar Ichim  Sorin arata ca  a urmarit  cu atentie si  constata  ca  
parca suntem la prima sedinta  de consiliu  local , iar d-nii consilieri  Lungu  Nicolaie   si 
Surugiu  Daniel  vin cu propuneri care in acest  moment sunt greu de realizat . D-nul 
consilier  Costia  Dan  a spus  ca acum noi trebuie sa ne gandim ce  avem de facut  , nu 
facem lucruri  fara sa ne gandim .  
 
                     D-nul  consilier  Surugiu  Daniel arata ca   d-nul Primar /Viceprimar  Ichim  
Sorin   spune ca nu sunt realizabile aceste  obiective , ca e aberant , dar  d-nul Ichim  in 
aproape   2 ani  de  mandat ,acusi , nu a venit cu nici un proiect , al sau ,  in nici  un 
domeniu . Dar daca  nu avem proiectul  aprobat , nu putem sa primim bani , si este  greu 
sa achitam si sa  suporti salariile mari  ale   primarului , consilierului personal   al 
primarului   si  al viceprimarului  din bugetul local , asa  nu mai facem investitii . 
 
                        D-nul Presedinte  de sedinta    AANEI  IONEL        supune la vot  
adoptarea acestui Proiect  de Hotarare  , care este   respins  ,cu  :  
- 6  (sase )  voturi  pentru , nici  un vot  impotriva   si  9 (noua )  abtineri (  s-au  abtinut  
d-nii  consilieri : Tarcuta  Elena , Giurgiu  Veronica , Mocoi  Dorinel – Valentin , 
Ardeleanu  Cornel – Ion , Talaban   Alin , Coaca  Vasile- Gabi , Ichim  Sorin , Aanei  
Ionel  si  Ursu  Gabriel )    . 
 
                       Proiectul  de hotarare  a fost  respins cu  6 voturi  pentru , si  9  abtineri . 
 
                        Nemaifiind si alte  puncte pe odinea de zi  d-nul Presedinte de sedinta  
AANEI   IONEL   declara sedinta  inchisa  .   
                        Drept pentru  care am incheiat  prezentul proces verbal .  
 
 
                PRESEDINTE  DE SEDINTA      
                CONSILIER        SECRETAR 
                AANEI   IONEL                        NEICA  EUSEBIU  
 


