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JUDETUL BACAU  
CONSILIUL         LOCAL         AL   COMUNEI LIVEZI  
 
 
 
                                              P R O C E S       V E R B A L  
 
 
    Incheiat  astazi   31.MARTIE  .2017 , in sedinta ordinara  a Consiliului  
local  al comunei  Livezi, judetul Bacau  .  
 
                         La sedinta  participa  un numar de   13  consilieri  dintr-un total de 15 . 
Lipseste  motivat  d-nul  consilier  Harbuleanu  Adrian ,  care  este  plecat  in strainatate  , 
iar  d-nul  Viceprimar  Ichim  Sorin  intarzie intrucat  este  la un curs   la Bacau  la 
Situatii  de urgenta , speram sa  ajunga .  
 
                        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    GHINET  
CLAUDIU    . Supusa la vot  propunerea  a fost  adoptata  cu    unanimitate  de voturi ,   
13  voturi  pentru .  
 
                       D-nul PRESEDINTE  DE SEDINTA  multumeste  pentru increderea  care 
ia fost  acordata .  Inainte  de a se intra in ordinea de zi  d-nul  Presedinte  de sedinta     
Ghinet  Claudiu     , 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  arata  ca  nu a spus  ca  este  impotriva  
constructiei  sarpantei  la scoala  , asa cu reiese  din  continutul procesului  verbal ci a 
spus   ca  “ pe  langa   cele  2 proiecte  de la drumuri , PNDL    si  sarpanta  la scoala  , sa 
se prevada  si un proiect  de amenajare  a centrului  civic  al satului  Livezi “. Nu este  
impotriva  proiectelor  , a si votat  pentru .  
 
                Supus la vot  procesul verbal al sedintei  anterioare    este  supus la vot , fiind 
aprobat  cu   majoritate  de voturi , 11  voturi  pentru  de voturi , 1   vot  impotriva  (  a 
votat  impotriva  d-nul consilier  Surugiu  Daniel )  si  1  abtinere (s-a  abtinut  d-nul 
consilier  Ghinet  Ioan , care  a absentat  motivate   la sedinta  anterioara )  .  
 
                         D-nul Presedinte  de sedinta    Ghinet  Claudiu  da  citire   ordinii   de zi  : 
 
1. Proiect  de  Hotarare  privind  aprobarea  bugetului  local  al comunei Livezi , judetul 
Bacau  pe anul 2017 . 
 
2. Proiect   de  Hotarare    privind   “    decontarea   de către  ADIS   Bacău către  S.C.  
COMPANIA   ROMPREST   S.A.   , la tariful unic de 317,73 ron/tonă, fără TVA  pentru   
 



     2. 
colectarea deşeurilor  municipale  din  mediul urban in perioada  de tranzitie  pana  la 
data  operarii instalatiilor de deseuri  municipale din  judetul Bacau   “ . 
 
 
                          Supusa  la  vot ,  ordinea de zi  a fost aprobata    cu unanimitate   de 
voturi  , 13  voturi pentru .  
 
 
                          Inainte de a se intra in ordinea de zi , d-nul Presedinte de sedinta  
GHINET   CLAUDIU   , de cuvantul d-nului Primar  . 
 
                         D-nul  PRIMAR   CRACIUN    GIONI    prezinta  activitatile  desfasurate  
si actiunile  intreprinse  de la anterioara  sedinta  de consiliu  local . Activitatile  in  cadrul 
administratiei  publice locale   sunt cele  normale  desfasurate  in acesta  perioada .Arata  
ca   a reprezentat  comuna Livezi  la  Parlamentul European  , la invitatia  oficiala  a 2  
parlamentari  europeni  , unde alaturi  de  alti  primari si  alti  invitati a participat  si  la 
discutiile  cu d-na Corina Cretu , comisar European , care   arata  ca se acorda  cele mai 
putine fonduri  europene  Romaniei  si  se va face  o interventie  la Parlamentul Romaniei  
si la Guvern sa  se simplifice  orice  procedura  de accesare  a fondurilor  europene.  
Arata  ca a fost  o experienta  deosebita   vizita  facuta  la   Parlamentul  European  , fiind 
surprins  de  numarul mare  de  romani  care lucreaza  acolo ,si  care  nu sunt  discriminati  
sunt  tratati  la fel  ca  si   alte  nationalitati . In ziua  de miercuri  a  acestei  saptamani  a 
fost  la Bucuresti , unde a semnat  2 proiecte  :  drumuri  si  sarpanta  de la scoala  Livezi , 
a discutat  si cu d-na  Ministru , in proportie de 99 %  sunt  puse bazele definitive  pentru  
a fi realizate aceste  proiecte   .  
 
 
                       D-nul Presedinte de sedinta  GHINET   CLAUDIU     arata ca se trece la 
ordinea de zi  .  
 
                  1. Se trece la primul punct  de pe ordinea  de  zi  . D-nul Presedinte de sedinta  
GHINET  CLAUDIU     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. 
Da  explicatii  privind  sumele   care  sunt  la fondul de rulment ,  aratand ca noi  nu 
blocam aceste  sume intrucat  pot  apare  diverse  situatii :   calamintati  naturale , goluri 
de casa, nu avem  o suma  pentru  salarii temporar  , luam de acolo  si apoi  completam la 
loc . Vom primi  si sume  la rectificari  de buget si   se vor efectua  lucrari  si la drumuri  , 
dupa o anumita  procedura , asa  cum discuta  si cu d-nul fost  viceprimar .  
 
                       D-nul  consilier  Ghinet  Ioan  arata  ca  daca  acum avem bani putem sa 
facem si  puntea  de la Poiana  , acum e momentul  si trebuie sa  discutam  si varianta  cu 
piese din  dezmembrari  de la  masini , camioane  pentru  construirea  puntii. 
 



                                                                 3. 
                      D-nul  Primar  Craciun  Gioni  arata  ca   pentru  puntea  de la Poiana  
trebuie sa  fie intocmit  un proiect  ,iar varianta   propusa  de d-nul consilier  nu se poate  
realiza  si   vine  si   Curtea de Conturi  sin e intreaba ce s-a facut  . Referitor  la buget , 
asa  cum se observa  in adresele  primite  de la Consiliul  judetean Bacau  si  de la 
Administratia  Finantelor Publice  , sumele  care  au fost  primite  sunt mai mari  fata  de 
anul trecut  , inclusiv la Scoli  pentru  acoperirea  cresterilor salariale  care sunt si  vor 
veni , este  vorba de  prognoze  de venituri  pe care trebuie sa le incasam .  
La capitolul   sustinerea cultelor   , in acest  an  am alocat o suma  mai mare  pentru  
biserici  , din 84,5  mii lei   se  vor  da , conform solicitarilor  justificate , urmatoarele  
sume : - Biserici  Ortodoxe - Livezi  - 25 mii lei  ; Orasa – 5 mii lei ; Blaneasa  -10 mii lei 
;Poiana – 8,25 mii lei , Prajoaia – 6,5  mii lei, Scariga – 10 mii lei , urmand ca diferenta  
sa o alocam  Bisericilor  catolice   din Livezi – Valea  Rea     si  de la  Balaneasa .  
Biserica Penticostala  da  dovada  de intelegere  si  astepta   sa  primeasca  un sprijin  de 
la noi , anul viitor  , mai ales  ca  noi  avem  si  un  reprezentant  al acestei  Biserici  in 
Consiliul local . 
 
                     D-nul Presedinte  de sedinta  Ghinet  Claudiu  arata  ca  trebuie  sa tinem  
cont  si de  prioritati  in alocarea  de   sume  .   
 
                     D-nul consilier  Ghinet  Ioan  solicita  sprijin pentru  Biserica  Ortodoxa  de 
la Poiana  , este  nevoie  de o suma   mai mare  de bani ,  se construieste  si casa  
praznicala   si sunt  multe  de construit. 
 
                       D-nul Primar  Craciun  Gioni   arata ca  la Biserica  Ortodoxa  de la  Poiana  
a fost  solicitata initial o suma de 7 mii lei  si ulterior  s-a cerut mai mult , nu vrea sa intre 
in detalii , vom aloca  cat  putem pentru  fiecare  biserica . Ne vom ocupa  si  de 
iluminatul public , se vor monta lampi noi cu led , mai  economice . In ultimile  3 luni   s-
a contatat  ca a inceput  sa mearga  bine  incasarea  de la salubritate  , lumea plateste   
taxa de salubritate si  speram   sa fie  bine  in continuare  sa   nu fie  probleme. 
 
                     A venit  la sedinta  D-nul Viceprimar  Ichim  Sorin . 
 
                      D-nul consilier  Lungu  Nicolaie  arata  ca inca de data  trecuta  a  subliniat  
ca   finalizarea   bisericii  in care ploua este  o prioritate  , sustine toate proiectele  , dar  
prioritatea  prioritatilor  este  Biserica  de la Livezi. Cine fuge  dupa 2 iepuri  nu prinde  
nici  unul  . Sa nu se dea  cu polonicul  la fiecare , sa  se inteleaga   preotii  intre ei , unde 
este  mai urgent  sa  sa  dea bani . Ploua  pe zid , intra  apa intre caramizi , ingheata  , sa  
se  dea  bani  acolo  unde  este cea  mai mare  nevoie  , nu la toate  gramada pentru  ca asa 
nu mai intelegem  nimic . 
 
                       D-nul Primar  Craciun  Gioni  arata  ca  este  o problema  cunoscuta  
fiecarei  comunitati , iar dorintele sunt mari   dar  nu crede  ca preotii  ar accepta  sa se  
inteleaga intre ei . De ce Preafericitul Daniel  nu se opreste  sa mai ceara  bani  de la toate  
parohiile  ortodoxe  pentru  Catedrala Neamului   , care deja  primeste bani  de la stat , sa  
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lase  in pace fiecare   biserica  ,sa se gospodareasca  singura  . Biserica  este  a 
comunitatii, iar noi suntem parteneri , daca s-ar  intelege  de sus  sa fie  lasata  
comunitatea  sa  se  implice  mai mult  ar  fi mult mai  bine .  
 
                       D-nul  consilier  Surugiu  Daniel  intreaba  ce inseamna “ cheltuielile 
materiale  “  la protectia  mediului ?  Ce sunt  acesti  bani  si daca nu facem  incasari la 
salubritate , platim  tot  noi din impozitele  si taxele  noastre , daca  nu vine lumea  sa  
plateasca  taxa de salubrizare   o sa trebuiasca  sa  platim   noi toti pentru  cei care  nu 
platesc .  
 
                       D-nul Primar  Craciun  Gioni  arata  ca   sumele  cuprinse  in proiectul  de 
buget  sunt  prognoze. Chltuielile  materiale la protectia mediului inseamna   cotizatii  si 
taxe  de salubritate , salariatii  , iar  fata  de anul trecut  s-a incasat  mai mult  din taxa  de 
salubritate  , lumea incet , incet  incepe  sa  sa  obisnuiasca  si  cu taxa  de salubrizare  si o  
plateste , mai greu  , dar  plateste  .  
                       D-nul Presedinte  de sedinta  GHINET   CLAUDIU    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   Ghinet  Claudiu          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 ) . 
 
                      D-nul  consilier  Costia  Dan  arata  ca   desi  cetatenii platesc  gunoiul nu 
intotdeauna   scot  pubela  cu gunoi    la poarta , asa  cum e  si   cazul mamei  sale  , 
careia  i-a spus  ca   oricum   plateste   taxa de salubrizare , fie  ca  duce gunoiul sau nu  in 
fiecare saptamana  la poarta .Poate  ca trebuie  sa mai lucram  la informarea  cetatenilor 
privind  salubrizarea  . 
 
                     D-nul  consilier  Ghinet  Ioan  are  si o propunere  deosebita , sa se mai  
scada  indemnizatia  de consilier  local pentru  ca se da  prea  mult , trebuie  sa fie  mai 
mica .  



         5. 
 
                     D-nul consilier  Surugiu  Daniel  intreaba  ce   facem  cu  cele  3  miliarde  
din fondul de rulment ? Ca  sa putem  folosi  aceasta  suma  trebuie sa  mai facem  o  
sedinta  de consiliu  , sau  ce facem   ? 
 
                       D-nul  Primar  Craciun  Gioni  arata ca  vom proceda  in functie  de 
urgenta , nu  am dorit  sa  blocam  banii , tocmai  pentru  a putea  sa ii folosim , cum 
spuneam mai inainte   , pentru  situatii  deosebite , de goluri  de casa  temporare  sau   
calamitati  naturale .  
 
                2. Se trece la  al doilea  punct  de  pe ordinea  de zi .  
                 D-nul Presedinte de sedinta  GHINET  CLAUDIU     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  GHINET   CLAUDIU    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   Ghinet  Claudiu          supune la vot  
adoptarea acestui Proiect  de Hotarare  , care este  aprobat  cu unanimitate  de voturi , 14  
voturi  pentru .  
 
                       D-nul  consilier  Lungu  Nicolaie  arata ca   noi platim taxa  de  gunoi , dar  
daca  ne uitam  la depozite , toate  deseurile  care  se strang  provin din comert , toate  la 
un loc . Dar  ca  sa   solutionam aceasta  situatie   trebuie   sa facem ca in Elvetia , sa se 
faca  o lege sa  se interzica  prin lege fabricarea   de ambalaje  din plastic  ci    doar  din  
hartie , sticla sau metal , care sunt  reciclabile , pentru  ca altfel   suntem  sufocati  de  
plasticul  din toate  ambalajele  din jurul nostru. 
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                 D-nul  Primar  Craciun  Gioni  arata ca   deja in perioada  imediat  urmatoare  
se va trece la  colectarea  selectiva  a desurilor  , iar  daca  nu  o sa  fie  gunoaiele  
selectate : sticla  la sticla, metal  la  metal , s.a , nu –ti  ridica  gunoiul   cei de la 
salubritate  . Este  un lucru  bun  , de civilizatie  si va trebui  sa  informam  cetatenii  si  
cu acesasta  ocazie  solicita  sprijinul  consilierilor  locali   sa  discute  cu cetatenii  si   in 
aceasta  directie  .  
 
 
                          Nemaifiind si alte  puncte pe odinea de zi  d-nul Presedinte de sedinta  
GHINET   CLAUDIU     declara sedinta  inchisa  .   
 
 
               Drept pentru  care am incheiat  prezentul proces verbal .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                PRESEDINTE  DE SEDINTA      
                CONSILIER        SECRETAR 
                GHINET  CLAUDIU                        NEICA  EUSEBIU  
 
 
 


