ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL
LOCAL

AL COMUNEI LIVEZI

PROCES

VERBAL

Incheiat astazi 31.MAI .2017 , in sedinta ordinara a Consiliului local
al comunei Livezi, judetul Bacau .
La sedinta participa un numar de 12 consilieri dintr-un total de 15 .
Lipsesc motivat d-nii consilieri : Viceprimar Ichim Sorin , care se afla in concediu de
odihna , si d-nii 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 Consilier
HȂRBULEANU ADRIAN
. Supusa la vot propunerea a fost adoptata cu
unanimitate de voturi , 12 voturi pentru .
D-nul PRESEDINTE DE SEDINTA HȂRBULEANU ADRIAN
multumeste pentru increderea acordata si inainte de a se intra in ordinea de zi d-nul
Presedinte de sedinta HȂRBULEANU ADRIAN
, adreseaza intrebarea daca sa 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 , 10 voturi pentru si 2 abtineri ( sau abtinut d-nii consilieri Surugiu Daniel si Harbuleanu Adrian , care au absentat
motivat la sedinta anterioara ) .
D-nul Presedinte de sedinta HȂRBULEANU ADRIAN

da citire

ordinii de zi :
1. Proiect de Hotarare privind aprobarea includerii in inventarul
domeniului privat al comunei Livezi , judetul Bacau a terenului in suprafata
totala de 154 mp ,T. 20 , P. 734 /1 teren extravilan , situat in imediata vecinatate a “
Morii Țărănești “ , din satul Orasa , comuna Livezi , care nu se regaseste in
domeniul public al comunei Livezi , judetul Bacau .
2. Proiect de Hotarare privind acordarea ajutorului de urgenta
pentru familia Iacob Ioan si Radu Ileana Cristina , din comuna Livezi , sat
Scariga , judetul Bacau , la solicitarea scrisa a acestora , in urma incendiului
care a avut loc la locuinta proprie din satul Scariga , comuna Livezi , judetul

2.
Bacau , din data de 31.03.2017 , interval orar 17.30- 18.40 , ajutorul de
urgenta este in valoare de 6000 lei si provine din contul “ asistenta sociala “ .
D-nul Primar Craciun Gioni arata ca intrucat avem invitati la sedinta ,
solicita introducerea punctului (3) “Diverse “ pe odinea de zi . Supusa la vot
propunerea de a se introducere pe ordinea de zi a punctului “ Diverse “ a fost
aprobata cu unanimitate de voturi , 12 voturi pentru.
3. Diverse .
Supusa la vot , ordinea de zi , toate cele 3 puncte , a fost aprobata
cu unanimitate de voturi , 12 voturi pentru .

Inainte de a se intra in ordinea de zi , d-nul Presedinte de sedinta
HȂRBULEANU ADRIAN
, de cuvantul d-nului Primar .
D-nul Primar Craciun Gioni prezinta activitatile desfasurate si
actiunile intreprinse de la anterioara sedinta de consiliu local . Au avut loc activitati
specifice administratiei publice locale , a continuat igienizarea in comuna , au avut loc
lucrari la care au participat angajatii Primariei si beneficiarii Legii nr. 416 privind
venitul minim garantat . Au fost schimbate lampile de la iluminatul public la soseaua
de la DN 11 in Livezi, cu lampi mult mai bune si o durata de iluminare mult mai mare
, apoi s-a lucrat la sosea la Orasa si lucrarea se va extinde la Balaneasa si in functie de
resurse si in celelalte sate . A fost achizitionata o canitate de masa lemnoasa de la
Ocolul Silvic Livezi pentru a se realiza 2 poduri si o punte pietonala la Balaneasa , a
fost debitat lemnul la o societate specializata la Onesti si se va incepe constructia
podurilor . S-a deplasat la Bucuresti la Ministerul Energiei si asteptam acum un
raspuns favorabil pentru gaze si apoi asteptam de la ANREE un aviz privind tariful
de bransare si furnizare la gaze . Continua lucrarile de executie la drumuri , s-a dat
ordinul de incepere a lucrarilor incepute la Prajoaia si la Balaneasa si Scariga iar noi
vom semna pentru lucrarile efectiv realizate , pe baza situatiilor de lucrari .
D-nul consilier Busuioc Ionel intreaba cum se face , ca de circa trei ani
a depus solicitari in scris ale cetatenilor pentru construirea de poduri , podete , punti
pietonale si nu s-a facut nimic , dar nimic la Balaneasa , suntem in secolul 21 , trebuia
doar stalpii care au cedat sa fie inlocuiti, iar la modernizarea drumurilor , se cara balast
si apa spala tot balastul , se ingroapa toti banii nostrii in balast si sunt carati de apa .
Nu ne trebuie mare lucru , avem utilaje , luam lemnul de la Ocolul Silvic, fara bani
,pentru ca nu ne platesc nimic pentru ca ne afecteaza drumurile , si sunt aici la
Livezi si ei , luam 3 grinzi si gata , numai sa vrem .
D-nul Primar Craciun Gioni arata ca trebuie sa aprobam suma pentru
fiecare proiect in parte , apoi sa intocmim proiectul si sa aprobam suma pentru
finantare si apoi incepem lucrarile . Iar referitor la Ocolul Silvic , vedeti daca da ceva
gratis , fara plata , lemnul se plateste , intrebati pe cei care lucreaza la Ocolul silvic .
Achizitiile se fac numai din sume alocate .

3.
D-nul consilier Busuioc Ionel arata ca “ Primarul acesta nu este bun ,
este sub orice critica , merge cu masina la vanatoare si sa verifice culturile de la
asociatie. “ . “ Nu este bun de nimic “ .
D-nul consilier Lungu Nicolaie solicita sa se tina cont la gaze naturale
, sa se negocieze un pret mic la bransare la gaze , sa nu ne trezim ca se cer
milioane la bransare , sa avem preturi mici , sa tragem si “ noi pe turta noastra “ , nu
suntem la oras .
D-nul Primar Craciun Gioni arata ca vom negocia si noi , dar sa nu
credeti ca se va lua la bransare mai putin decat la oras , dar vom tine si cu noi .
D-nul consilier Surugiu Daniel arata ca deja avem 3 miliarde la fondul
de rulment in buget si nu se face nimic cu ei , nici o investitie nici macar un pod .
D-nul Primar Craciun Gioni arata ca sunt anumite conditii in care sunt
folositi banii din fondul de rulment , stiti foarte bine pentru ca ati fost viceprimar , iar
pentru lucrarile ce au avut loc s-au cheltuit bani din fondul primariei ? Asta nu
spuneti nimic .
D-nul Presedinte de sedinta da cuvantul invitatilor , d-nilor Irimia
Costel , Avasiloae Ana , Paun Gica si Botejaru de la Balaneasa .
Irimia Costel arata ca a mai fost si in luna ianuarie si intreaba cand se
termina cu asfaltul la Balaneasa , are drept la iluminat public trebuie 3 stalpi , apa ,
asfalt , iar puntea de la Scariga de ce nu se face ? Si sunt litigi la asocialtia lui “ STAN
PAPUSA “ , de ce trebuie sa se plateasca banii din urma , cei de la asociatie , 140
de milioane ? Ce ati facut cu banii? A vorbit si cu D-nul Vice si a spus ca este
mizerie pe malul Tazlaului si va chema si Garda de mediu .
D-nul consilier Surugiu Daniel intreaba de ce s-a pus popriri pe
conturile asociatiei Prod Liv Livezi pentru datorii din anul 2013 nu este normal sa
se blocheze conturile pentru datorii de care nu se stiau in asociatie.
D-nul Primar Craciun Gioni intreaba daca au o hartie , o dovada din
care sa se arate ca luat bani de la asociatie . Problema asociatiei priveste
asociatii
membrii , nu este problema noastra , el s-a retras demult.
D-nul consilier Busuioc Ionel arata ca s-au saturat oamenii sa mai
treaca prin apa la Scariga si la sedinta urmatoare va prezenta un film cu filmarile
facute , sa stie si cetatenii ce face primarul , cum merge cu masina .
Avasiloae Ana intreaba cand ajunge apa potabila in zona scolii de la
Balaneasa , sunt 8 case in acea zona , unde are locuinta , si de pus balast de acel drum .

4.
D-nul Primar Craciun Gioni nu intelege criticile d-nului consilier
Busuioc Ionel , care monitorizeaza masinile Primariei si deplasarea acestor masini in
teren , sunt deplasari in interes de service pentru interesele comunei si nu in interes
personal .Intreaba ce bani a adus d-nul consilier Busuioc Ionel pentru comuna Livezi?
Ati fost la putere , doar cereti , dar nu ati adus fonduri pentru comuna Livezi .
Iar referitor la balastare , speram sa sa se balasteze drumul saptamana viitoare . In ce
priveste bransarea la instalatia de apa potabila , ar fi bine ca toate acele familii din
zona sa depuna o solicitare scrisa si trebuie sa facem o investitie aprobata in consiliul
local de extindere a retelei de apa si in acea zona .
Paun Gica intreaba cand se va asfalta drumul Poienii de la Balaneasa .
D-nul Primar Craciun Gioni arata ca se vor asfalta 288 ml din acest
drum conform proiectului , reabilitarea este aprobata in consiliul local si vom face peste
tot in comuna cate ceva , nu putem sa luam un drum integral si sa il facem de la un
capat la celalalt . Avem finantare la drumuri pana in septembrie si trebuie finalizate
lucrarile pana in toamna si trebuie duse lucrarile pana la capat . Primarul comunei nu
plateste nici un leu pana cand nu sunt depuse situatii de lucrari .
Botejaru de la Balaneasa arata ca are depus un dosar la d-nul Primar in
care solicita o suprafata de teren .
D-nul consilier Lungu Nicolaie arata ca are dreptul d-nul Botejaru , are
aprobare semnata de fostul primar si ing. Ivan , trebuie sa I se intocmeasca acte de
proprietate pe teren .
D-nul Primar Craciun Gioni arata ca d-nul Botejaru foloseste o
suprafata de teren care a apartinut unui boier si noi urmeaza sa identificam acel teren
care nu este validat si sa il trecem in administrarea statului , iar dupa introducerea
acestei suprafete de teren in domeniul privat , consiliul local hotaraste ce se face cu
acest teren, se inchiriaza , concesioneaza , sau vinde .El a primit o suprafata de teren de
la fostul CAP , dar este o diferenta pe care o solicita .

Irimia Costel arata ca , daca nu se face iluminat public si nu se
asfalteaza unde locuieste actioneaza in justitie .

D-nul Presedinte de sedinta HȂRBULEANU ADRIAN
trece la ordinea de zi .
1. D-nul Presedinte de sedinta HȂRBULEANU ADRIAN
d-nului Primar .

arata ca se

da cuvantul

5.
D-nul Primar Craciun Gioni da citire proiectului de hotarare si
documentelor de la acest punct de pe ordine a de zi.
D-nul consilier Lungu Nicolaie arata ca din start gresim si Proiectul de
hotarare initiat este menit a ne induce in eroare . Cum a facut d-na inginera , care este
de la Onesti , de la Casin , identificarea in teren a acestei suprafete de teren , fara sa
ceara ajutorul celor mai in varsta , cum este si el , care cunosc amplasamentul
terenurilor , la asa zisa “ Moara taraneasca “ la Orasa . Si mai mult de atat acea moara
are 17 mostenitori ai lui Lazar , care au dreptul la teren si moara . Cere respingerea
acestui proiect , care este o eroare si intentia este gresita. Va vota impotriva acestui
Proiect de hotarare . Nu este legal raportul compartimentului de specialitate intocmit
de d-na inginera Dima , care nici macar nu a identificat terenul in amplasamentul
real si nu a tinut cont de faptul ca acolo sunt mostenitori ai lui Lazar .Nu este de
acord cu aceasta incercare de manipulare a Consiliului local .
D-nul Primar Craciun Gioni arata ca se pare ca acest Proiect de
Hotarare intocmit la solicitarea d-nei Cojocaru Doina , fiica lui Turluianu Danica , nu
are sorti de izbanda . Da citire contractului de concesiune intocmit de Consiliul
judetean Bacau pentru terenul de la moara Orasa , noi am vrut sa ajutam oamenii , sa
ii aparam nu sa-I incurcam , ei au platit concesiunea pe toata aceasta perioada si este
dreptul lor sa poata cumpara terenul , pe care se afla o constructie , pentru care au
obtinut si autorizatie de construire de la Consiliul judetean Bacau . Noi voiam sa
includem terenul in domeniul privat al comunei Livezi pentru ca sa putem sa instrainam
acest teren celui care l-a folosit si a platit si concesiune 25 de ani . Iar referitor la
mostenitori lui Lazar , acestia nu au revendicat imobilul si nici acel teren.
D-nul consilier Lungu Nicolaie , arata ca nu vrea sa greseasca ca altii ,
nu vrea sa fie partas la ce se incearca aici .
D-nul consilier Surugiu Daniel arata ca nu este identificata suprafata
de teren in schita , documentatia este incompleta. Si de ce nu se trece terenul intai in
domeniul public si apoi in cel privat . Sa se faca schita corecta din planul de situatie si
sa identifice acel teren , cu tarla , parcela , vecinati , nu o schita fara identificare pe
plan .
D-nul consilier Costia Dan arata ca acest teren mai poate sa stea in
continuare asa , cum a stat 25 de ani . Poate sa mai stea 5 ani asa . Ce este cu
aceasta graba ? Sa fim siguri ce documente se aproba, cu motivare in spate . Parca
a mai fost o solicitare in trecut legata de acest teren pe timpul lui Costea Ionel .

D-nul Presedinte de sedinta HȂRBULEANU ADRIAN
comisiile sa prezinte avizul comisiilor de specialitate .

invita

6.
D-nul consilier 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 HȂRBULEANU ADRIAN , secretarul comisiei
juridica, administrarea domeniului public si privat, prestari –servicii, pastrarea ordinii si
linistii publice si a drepturilor si libertatilor cetatenilor , da citire avizului
nefavorabil 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 , nu da aviz favorabil al acestei comisii la proiectul de hotarare, respinge
proiectul de hotarare intrucat se incalca dreptul de mostenire a urmasilor .
D-nul Presedinte de sedinta HȂRBULEANU ADRIAN arata ca ,
intrucat comisia de specialitate nr. 2, comisia juridica, administrarea domeniului
public si privat, prestari –servicii, pastrarea ordinii si linistii publice si a drepturilor si
libertatilor cetatenilor , comisie care este determinanta la acest proiect , nu a dat aviz
favorabil la proiectul de hotarare, proiectul de hotarare este respins .
Se trece la punctul al doilea de pe ordinea de zi .
2. D-nul Presedinte de sedinta HȂRBULEANU ADRIAN
cuvantul d-nului Primar .

da

D-nul Primar Craciun Gioni da citire proiectului de hotarare si
documentelor de la acest punct de pe ordine a de zi.
D-nul consilier Lungu Nicolaie arata ca nu este pentru prima oara cand
noi dam un ajutor celor in necaz , este de acord si va vota pentru .
D-nul Presedinte de sedinta HȂRBULEANU ADRIAN
invita
comisiile sa prezinte avizul comisiilor de specialitate .
D-nul consilier 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 HȂRBULEANU ADRIAN , secretarul 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.

7.
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 HȂRBULEANU ADRIAN
supune la
vot adoptarea acestui Proiect de Hotarare , care este aprobat cu unanimitate de voturi
, 12 consilieri prezenti , din 15 consilieri alesi si validati , 12 voturi pentru .

Nemaifiind si alte puncte pe odinea de zi d-nul Presedinte de sedinta
HȂRBULEANU ADRIAN declara sedinta inchisa .

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal .

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
HȂRBULEANU ADRIAN

SECRETAR
NEICA EUSEBIU

