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                                              P R O C E S       V E R B A L  
 
    Încheiat  astăzi    31.05.2018 , în ședința ordinară  a Consiliului  local  al 
comunei  Livezi, județul Bacău  .  
 
                         La sedință  participă  un numar de   14   consilieri  dintr-un total de 15 
.Întârzie d-nul consilier  Ardeleanu  Cornel- Ion .  
 
                        Sedința  este  legal constituita și  își poate desfășura lucrarile. 
 
                        D-nul  Secretar Neica   Eusebiu   dorește  sa  amintească faptul că    data  
de 15.iunie .2018 este data  limita    de depunere  a  declarațiilor  de avere și interese   si 
solicita d-nilor /d-nelor  consilieri   care  nu au depus declarația de avere  si declarația  de  
interese  ,  sau  daca  au aparut  diferente  fata de declaratiile  anterioare  depuse   si  care  
trebuie actualizate  , sa depuna urgent aceste  declaratii intrucat  refuzul depunerii  acestor 
declaratii poate duce la pierderea mandatului  de ales local .  
 
                        Conform intelegerii anterioare  Presedintele  de sedinta   se alege in ordine 
alfabetica , aceasta  sedinta  urmeaza sa fie  condusa  de d-nul   Consilier   LUNGU  
NICOLAIE      . Supusa la vot  propunerea  a fost  adoptata  cu   unanimitate  de voturi ,   
14   voturi  pentru .  
 
                       D-nul PRESEDINTE  DE SEDINTA  Lungu  Nicolaie  mulțumește pentru 
încrederea acordată și  această ședință  se  va desfașura  sub semnul ordinii  și  disciplinii  
, iar inscrierile la cuvânt vor fi  doar cu permisiune președintelui de ședință.  
 
                       D-nul  consilier  Busuioc  Ionel  adresează rugămintea   de a părăsi plenul 
ședinței pentru ca trebuie să  ajungă  urgent la Tîrgu  Secuiesc si va lasa votul  său   la  d-
nul presedinte  de sedință . 
                      D-nul Presedinte  de  sedinta  Lungu  Nicolaie  solicita  aprobarea  
colegilor, supune la  vot  solicitarea d-nului  Busuioc Ionel  care este  aprobata  cu 
unanimitate de voturi , 14 voturi  pentru .  
 
                         D-nul Presedinte  de sedinta  Lungu  Nicolaie  da  citire   ordinii   de zi  : 
 
                      1. Proiect  de  Hotarare  privind   aprobarea listei  investiţiilor  ce 
urmeaza  a se realiza   in cadrul  ,, Proiectului  regional   de dezvoltare  a 
infrastructurii  de apa  si apa  uzata  in judetul Bacau  , perioada  2014- 2020 ,,    , in  
comuna  Livezi , judetul Bacau  .   
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                    2. Proiect  de  Hotarare    privind   aprobarea Regulamentului privind 
Stabilirea Numărului Utilizatorilor Serviciului Public de Salubrizare în vederea 
calculării taxei speciale de salubrizare.              
 
         Initiatorul  Proiectelor   de Hotarare  este  Primarul comunei Livezi , 
judetul Bacau , d-nul Ichim  Sorin . 
 
                   D-nul  Presedinte  de sedinta  Lungu  Nicolaie  arata ca  la sedinta  avem si 
invitati si   propune  introducerea pe ordinea de zi  a punctului (3) . 
   
                3.  Diverse .  
 
                   Supuse la  vot  cele  3  puncte  de pe ordinea de zi  au fost  aprobate cu 
unanimitate  de voturi , 14  voturi pentru.   
 
                   A   venit  la  sedinta  d-nul consilier  Ardeleanu  Cornel – Ion .          
 
                       Inainte  de a se intra in ordinea de zi  d-nul  Presedinte  de sedinta    Lungu  
Nicolaie     , 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  de ce  nu se introduc  pe 
ordinea de zi proiectele de hotarare  pe care le-a initiat . Arata ca  Hotararile Consiliului  
local  Livezi  nr. 40  din 15.10.2010  si nr. 46  din 26.11.2010  au fost anulate prin  
Hotarare  judecatoreasca  ramasa  definitiva  din anul 2017 . De ce nu  au fost  puse  in 
aplicare  aceste  sentinte ? Intreaba  pe d-nul Ichim  Sorin  de ce nu nu I s-a raspuns la o 
adresa  din 23.04.2018 , prin care  solicita  sa I se comunice   ce  datorii  are   Asociatia  
crescatorilor   de animale .Primeste   o adresa  de la d-nul Ichim  Sorin , raspuns la o 
adresa   , nu stie despre ce este  vorba .  Vă  înnecați  în hârtii . A cerut  datoriile 
Asociației  . Curtea de Conturi  a cerut  sa  se recupereze  datoriile  pe care le are   
Asociația catre  Primarie .De ce  nu se iau masuri  pentru recuperarea  acestor sume ,sa se 
blocheaza conturile . 
Nu se iau masuri pentru  ca  Asociația  este  condusa de Gioni  Craciun , Stan Ion  si 
secretar  Enea  Nicolae . 
Se încalcă  toate  prevederile  legale , se  încalcă Legea  nr.  215  .  
 
                   D-nul  Busuioc  Nicolaie  - Gabriel  arata ca  doreste  sa arate ca ceea  ce a 
spus la  sedinta  anterioara nu a  fost   prins in procesul  verbal : * Domnule  Viceprimar  
credeam că  aveți bunul  simț și decența de  a mă  lăsa  sa vorbesc .* 
S-a  înscris  la cuvânt  si   va vorbi   în  ședinta .  
 
                     D-nul  Primar  Ichim  Sorin  arata că  a invitat  pe d-nul Busuioc  Nicolaie- 
Gabriel  sa vorbeasca  la sedinta  anterioara , dar  acesta  nu a fost atent.  
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Supus la vot  procesul verbal al sedintei  anterioare    este  supus la vot , fiind aprobat  cu  
majoritate  de voturi , 14  voturi pentru  si 1 abtinere  ( s-a abtinut  d-nul Viceprimar  
Coaca   Vasile – Gabi  , care  a absentat motivate  la sedinta  anterioara ) .  
 
 
                       D-nul Presedinte de sedinta  Lungu  Nicolaie   arata ca se trece la ordinea 
de zi . 
                  1.  Se trece la primul punct  de  pe ordinea de  zi .  
                    D-nul Presedinte de sedinta  Lungu  Nicolaie     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  Lungu  Nicolaie  contesta  aceasta    schiță  
depusa  la dosar, cu   cele  4  puțuri  forate .  De ce  nu au  fost  luati pe teren  consilieri  
locali care  au experienta  si cunosc  comuna si unde este  apa  potabila. Sa se  foloseasa 
izvoarele din Livezi , din Poiana , sa fie  un rezervor  si la Livezi  , sa se alimenteze  
satele  Livezi  si  Orasa.Sa plece   apa  din Livezi . De ce nu  s-a tinut  cont  si de 
propunerile  noastre .4 forari  pe aceeasi  punga de apa  , toata  apa  pleaca  dintr-un loc și  
știți  de ce , ca sa nu se  mai monteze conducte  , sa nu se  mai  faca  alte investitii . Noi 
trebuie sa spunem adevarul , adevarul este  de  partea  noastra  . Sa  nu  ne supunem  unor 
dictatatori   din afara .Noi  hotărâm  ce este  mai bine pentru  noi , binele localității 
.Popune  refacerea  proiectului . 
 
                       D-nul Presedinte  de sedinta  Lungu  Nicolaie      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  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 , propune  refacerea  proiectului . 
 
                         D-nul  consilier  Surugiu  Daniel arata  ca nu  exista  un proiect , lista  
depusa nu este înregistrată, in expunerea de motive se  face referire  la o adresa  din 
23.03.2018. Acum se  cere  abrogarea  Hotararii  nr. 13 din 2018 .In  raportul intocmit  de  
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Enea  Nicolae se refera la adrese  vechi din martie  2018  . De  ce vreți  să abrogati  o 
hotarâre  de consiliu  local ? De  ce   d-nul secretar a  avizat pentru  legalitate proiectul de 
hotarâre  daca este  fals. 
 
                D-nul  Neica  Eusebiu  , Secretar , arata ca  avizat pentru  legalitate  proiectul 
de hotarare in baza  raportului  compartimentului  de specialitate  si  a expunerii de 
motive a primarului, care  este  si initiatorul proiectului de hoarare ,  precum  si a listei de 
investitii  depuse in  copie la dosar  . 
 
     D-nul  consilier  Mocoi  Dorinel – Valentin  intreabă când  va  incepe  forarea  
puțurilor ?  
 
                D-nul  consilier  Costia  Dan  arata   ca  cel  mai rău este  ca nu  avem  apa . 
Iarna  nu avem apă , vara  nu  avem  apă . Ar fi  vrut  ca  în ședinta  să vină  și  consilierul 
primarului , care  a implemantat  proiectul cu apa   si a renunțat  atât  de ușor  la  a doua  
aducțiune  la  apa .De  ce ? De pe urma   apei  s-a  facut  doar   campanie  electorala si 
acum ne trezim  ca  nu avem  apa .Toata  comuna  este afectata de  lipsa apei  si nu  am 
inteles nimic .  
 
               D-nul  Primar  Ichim  Sorin  arata ca nu sunt  probleme  la  colegii  din  jur 
pentru ca nu  au dat  drumul  la  reteaua  de apa , au vrut   sa vada  ce se întâmplă  la  noi 
.Acum 2 saptamâni am terminat  de pus apometrele  si  schimbat  sigiliile  la Prajoaia . 
Am  avut   apa  o saptamână. Vinerea trecuta E-on-ul  a facut  greșit  o legatura si  a 
inversat  tensiunea de la  instalatia de apa si apoi  pompele  au început   sa bage  apa  
invers , zestrea     de apa   din rezervoare  s-a terminat  ,  s-a  golit  si acum va mai dura  
pana  cand  se va umple  rezervorul . S-a terminat apa  din rezervor .Se pompa  apa  de la  
aductiunea de la  Lungu .  Nu se disculpa , iar  acum montam apometrele și sigiliile  la 
apa  la  Poiana . 
Referitor la acest  proiect, sunt specialisti  care  au semnat si  si-au asumat  
responsabilitatea privind  realitatea  celor  prevazute  in harta  si  in proiect .  
D-nul  Surugiu  flutura  hartiile  si spune ca  este  iegal totul  si se incalca  legea .  
 
                  D-nul  consilier  Surugiu  Daniel cere  rezolvarea acestei  probleme , avem  
bani in buget , aveti  contract  cu  Silus comixt   de  mentenanta si reparatii la apa , de ce 
nu își  face treaba ? De ce aruncați  cu praf  în ochi ?  
 
                  D-nul Presedinte  de sedinta  Lungu  Nicolaie  arata  ca in urma  inversarii 
tensiunii la instalatia  de  apa  potabila s-a creat  un vid  și pompele  au lucrat  invers , apa  
a luat-o înapoi . Nu stim daca  acest  lucru  s-a facut  intenționat   sau nu  , dar  avem și 
oameni  inconștienți , hoți de apă, care  au pus contorul  invers  si trebuie depistați  si trași 
la raspundere . Sa votam o cotă  de apa  pe luna iar ce se depașește  sa    platească  1 
million /mc.   E  o pacoste  aceasta  instalatie  de apa  potabilă. Sunt nespecialisti  cine au 
facut  reteaua de apa  potabila , se strica  mereu .  Conform  normelor eurpene plasticul 
este  interzis si ei pun tevi din plastic , trebuia  sa se puna  țevi din zinc nu din plastic .  
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                       D-nul  consilier  Costia  Dan  intreabă  daca  si astă  iarnă tot  E-on-ul  era 
vinovat  ca nu am avut apa ?  
 
                        D-nul consilier  Surugiu  Daniel solicita  sa mai  lasam  ADIS-ul  si 
ADIB-ul  si sa ne facem   si  noi  treaburile noastre .    
 
                        D-nul Presedinte  de sedinta  Lungu  Nicolaie           supune la vot  
adoptarea acestui Proiect  de Hotarare  , care este  aprobat  cu majoritate  de voturi , 10  
voturi   pentru   si  5  abtineri  (  s-au abtinut  d-nii  consileri  Lungu  Nicolaie ( ce doreste 
refacerea proiectului) , Surugiu  Daniel , Busuioc  Ionel , Costia  Dan  , Hârbuleanu  
Adrian )    . 
 
               2. Se trece  la punctul al doilea  de  pe  ordinea  de zi .  
                    D-nul Presedinte de sedinta  Lungu  Nicolaie     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  Lungu  Nicolaie      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  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 , arata  că  se  respinge  acest  proiect  de hotarare . 
 
                        D-nul  Presedinte  de sedinta  Lungu  Nicolaie  intreaba câți beneficiari de 
ajutor social  avem  in comuna ? Știa ca sunt  circa  3600 de persoane in comuna  care 
platesc  taxa  de  salubrizare .Știți  câte persoane   traiesc  din alocația copiilor ?Iar 
aceasta firmă vrea să încaseze taxa de salubrizare speciala  de la 3600 de persoane și vor  
sa angajeze  salariați pentru  firma lor , sa cumpere utilaje .Nu punem noi taxe speciale  
de salubrizare și  să le mai încasam  tot  noi , prin stoarcerea  cetațenilor .Cere  
respingerea  acetui proiect  de hotarare , proiect  care  e  o  obrăznicie, cere respingerea 
acestor taxe . Cere , sustine si demonstrează  ca este  necesar  sa se respinga acest  proiect 
.      
                       D-nul Primar  Ichim  Sorin  solicita  de la compartimentul de asistenta  
sociala numarul  beneficiarilor de ajutor  social  din comuna Livezi . Arata  ca numarul  



     6.  
acestora  este  in scadere  de la o luna la alta .Se comunică  : avem  93  de dosare de  
ajutor social , 81 persoane  apte  de  munca și  12 persoane care  și-au pierdut capacitatea  
de muncă .  
Vrem binele  cetațenilor , dar trebuie  sa ne gandim cum respectam  normele  Uniunii 
Europene . Incepe  colectarea selectivă  a deșeurilor . Ați văzut  ce se întâmplă  la 
Comanesti ? 
 
              D-nul  presedinte  Lungu  Nicolaie   arată  că activitatea  de    colectare  selectivă  
a deșeurilor   este  o normalitate  si    este necesar  ca  firma care  se ocupa  de salubrizare 
sa  vina cu 3 pubele   la mine  pentru  a se colecta  deseurile  selectiv: hartie ,sticla, metal 
, plastic .  
De ce de 26 de ani  este  o politica distructiva  , politicul  a blocat proiectul  de gaze  
naturale in comuna  Livezi  și acest  lucru  poate fi demonstrat   cu documente  
doveditoare . Este  proiectul său  ,  al  lui   Lungu  Nicolaie  si ne dorim  și noi  confort , 
sa  nu mai  umblam cu cenușă. A solicitat  d-nului  Primar sa meargă  împreună  cu  
consilierul  personal  la Guvern , la Bucuresti  si  sa  solicite  deblocarea proiectului  la 
gaz metan . Ce s-a  facut  cu centrala , cu teava  care  a  fost inlocuita ,teava  care era in 
stoc  la TMUCB  , 1800 m de teava noua . Ne-au fraierit  si  noi nu mai avem  gaz in 
comuna . Ce spuneți  de propunerea  mea  d-nilor  consilieri ? 
 
                D-nul  consilier  Costia  Dan   recomandă  sa mearga  singur  d-nul Primar  
Ichim  Sorin   la Guvern , fara consilierul  său  personal  , mai bine singur . 
 
                D-nul  Presedinte  de sedinta  Lungu  Nicolaie    solicită  respingerea  acestui 
proiect  de  hotarâre  .  
 
                 D-nul Presedinte  de sedinta  Lungu  Nicolaie        supune la vot  adoptarea 
acestui Proiect  de Hotarare  , la  care  s-a  inregistrat  urmatorul  vot:  

- 6 voturi  pentru  . 
- 9 abtineri ( s-au  abtinut  d-nii Consilieri: Lungu  Nicolaie, Ursu  Gabriel , Costia  

Dan , Ghineț Claudiu , Hârbuleanu  Adrian , Surugiu  Daniel ,Mocoi  Dorinel –
Valentin , Ardeleanu  Cornel – Ion  și  Busuioc  Ionel .) 
 

              D-nul Presedinte  de sedinta  Lungu  Nicolaie   arata  ca acest  proiect  de 
hotarare  a fost  respins   cu  6 voturi  pentru  si  9 abtineri .  
 
              D-nul  consilier  Surugiu  Daniel motivează  abținerea  sa  la acest  proiect de 
hotarare  prin faptul ca nu a înțeles  despre  ce este  vorba  si  nu  s-a  explicat   acest 
regulament  prin care  se stabilesc taxe.  
 
               3. D-nul Presedinte  de sedinta Lungu  Nicolaie  arata ca se trece la  punctul (3) 
, Diverse . 
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                 D-nul consilier  Costia  Dan  arata  ca la sedinta  anterioara  a intrebat  in 
interventia  sa  daca s-a pus in miscare rezolvarea  problemelor  salariatilor  nemultumiti 
de  salarizare .    
 
                 D-nul  Primar  Ichim  Sorin  arata  ca  s-a inceput  soluționarea  problemelor 
salariatilor  nemultumiti , prin  rezolvarea   sporurile  de vechime ale salariatilor . 
 
                D-nul Hazaparu  Doru  , din satul  Orasa, comuna  Livezi , intreabă  cine este  
PROD LIV  , cine este  administratorul  si ce obiect de activitate   are  și  ce datorii  are.  
 
                 D-nul  Primar  Ichim  Sorin  arta  ca  PROD LIV este  o asociatie  privată  , din 
care face  parte  si d-nul  Surugiu  Daniel . Noi  avem treabă  cu asociația nu cu persoane . 
 
               D-nul Hazaparu  Doru  arata ca  nu s-a  bransat la rețeaua de apa  întrucât nu a 
primit  un buletin de analiză  a  apei , să se arate  că  e potabila.Cine  sa va  primească  la 
Guvern ? 
Mai bine  fostul  primar  să protesteze în fața primăriei  cu  2 afișe , unul în față  și unul in 
spate si  sa spuna  ce nemulțumiri  are ,și  va veni presa  și se   va  solicita să se rezolve 
proiectul de  la gaze  naturale, care  este  blocat .  
 
              D-nul  Busuioc Nicolaie – Gabriel  doreste  sa inceapă  abrupt și  credea că  D-
nul  consilier  Ichim  Sorin  avea  bunul  simț și decența să îl  lase   să vorbească.Cine  se 
face  responsabil de faptul  ca   apa  nu este  suficientă  și conformă? In urma  faptului că 
nu fost lasat  sa vorbeasă  la sedința anterioară , a dat  un interviu la ziar și dupa  
difuzarea   acestui  interviu a primit aprecieri , dar si  reproșuri  și  acuzații  fară  dovezi , 
nu s-au    adus  argumente la acuzațiile facute .Ar putea sa  spuna multe despre  fostul 
Primar , cu care  a lucrat și  si-a   scos palaria intotdeauna  la realizarile sale. Ar putea  sa 
spuna mai  multe si despre  actualul Viceprimar , dar nu dorește să  devină  corul  
bocitoarelor ieftine.Opinia  publica  va judeca faptele . Sunt unele  fapte mai vechi  de 10 
ani   , care s-au prescris. 
Nu poate  sa ințeleaga pe Gioni  cum   a reacționat   si ce  mesaje  s-au primit  pe  
Facebook  . 
In calitatea  sa de  consilier  local   a semnat  alaturi  de  d-nul Lungu  Nicolaie la 
initiativa de a se  înființa Târgul săptămânal  in Livezi .De asemeni  de a se  aduce   al  
doilea  microbuz școlar in comuna   . 
Solicita  d-nului Viceeprimar  sa spuna   ce  a facut  in 2 ani de activitate , de când  este 
consilier local ,ce initiative  a luat  si în ce obiective. 
Suntem într-un moment de haos  și  de  derută , este  un vid  de putere  si față  de 
funcționarii  publici . 
Are adevărul  de partea sa , a fost acuzat   ca este  tradator, că este  cârtiță , că a tradat, că  
a primit  comisioane  . Pentru  prima data  in  10  ani  a fost  dominant  corul de bocitoare  
al fostului  Primar . 
                D-nul Primar  Ichim  Sorin doreste  sa amintească faptul că d-nul Busuioc 
Nicolaie – Gabriel , in annul 2016 , a fost  candidat  pe lista de consilieri  si  pe lista  de  
primar , a fost  ales in funcția  de consilier   și  ați dat  demisia  din funcția  de consilier   
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local , chiar  in biroul d-nului  secretar.  Si  în mandatul 2008-2012  la fel ,ați  dat  
demisia  din funcția  de consilier  local .   
In calitatea sa de consilier local  ,d-nul Ichim  Sorin  a sustinut Măsura 322 . 
De ce nu ați  avut  respect față  ce consilerii locali  domnule Busuioc  Nicolaie – Gabriel.  
 
             D-nul Busuioc  Nicolaie – Gabriel  arata  ca  in annul 2016  a dat demisia pentru 
ca Talaban  Alin  sa fie validat in functia  de consilier  local .Iar in 2008  a dat  demisia 
pentru  ca  Ichim Sorin  sa fie  consilier local. 
 
             D-nul Hazaparu  Doru arata ca  d-nul Primar ar face  mai mult, dar nu este  lăsat 
de d-nul consilier  personal . 
 
            D-nul  Primar  Ichim  Sorin  arata ca îi pare  rău  ca  a dat  demisia d-nul Busuioc 
din funcția  de  consilier  local , a fost  laș  și  care , acum dorește să  pară îngeraș față  de 
cetățeni  . Intreabă pe d-nul  Busuioc  daca  va candida la funcția de primar si  care  e  
soluția pentru  rezolvarea  problemelor  din comuna   ? 
 
              D-nul Busuioc  Nicolaie – Gabriel  arată că nu s-ar fi înțeles în aceste conditii  
cu  d-nul Ichim . Aici  doar  este  haos . Da ,va candida pentru  funcția  de primar . 
 
               D-nul Presedinte  de sedinta  Lungu  Nicolaie dorește  sa se oprească acceste  
discuții interminabile. 
 
               D-nul Primar  Ichim  Sorin arata că mai aveam  nevoie  de un  bufon în consiliul 
local. Da  citire  datoriilor  pe care le are  PROD LIV , cu tot cu majorari  in suma de  
80 810 lei  .  
            
                D-nul  Andronic  Vasile  din satul Scariga , comuna  Livezi  , arata ca a mai  
fost  si anul trecut  la sedință  si vine cu acelasi  lucru . Nora  sa  i-a dat  lui  Ichim  Sorin 
10.000  de dolari ,  pe care  acesta  nu i-a dat  înapoi.  
  
               D-nul Presedinte  de sedinta Lungu  Nicolaie intreaba pe d-nul  Andronic  daca  
are o hartie scrisa in urma împrumutului  acordat.  
 
                D-nul Andronic  Vasile  arata ca banii i-au fost  dați pe încredere , soția lui 
Ichim Sorin  este  nepoata  sa . S-a dus la biserici , a platit inclusiv  la biserica catolica si 
dupa o zi  a ars casa  surorii  lui  Ichim  Sorin .  
 
               D-nul Presedinte  de sedinta Lungu  Nicolaie  arata  ca Consiliul local  nu este  
organ de cercetare penala. Sa mearga  in instanta  daca  are probe  . 
 
               D-nul Primar  Ichim  Sorin  arata  ca  va merge  in instanța  de judecată  cu d-
nul Andronic Vasile . Nu i-a dat  Andronic Vasile  nimic  . Intreabă  cine  îl plătește pe d-
nul  Andronic  sa îl defăimeze pe el ? 



 
 
       9.  
                D-nul consilier  Surugiu  Daniel  arată  că se tot  vorbește  de o soluție pentru  
rezolvarea  problemelor . A inițiat  un proiect  de hotarare  pe data  de 9.11.2017 prin care  
propunea folosirea  sursei de apa  de pe Dealul Ghineț  de la Poiana , sursa de apa  ce 
folosea  izvorul  si   curgerea de apa  prin cadere și se putea  sa se faca economie   
,proiect  care  a fost respins .Praf in ochi . A venit cu proiectul amenajarii  centrului  civic  
in satul Livezi, cu alei pietonale , a  fost  respins . A propus  reducerea impozitelor  si 
taxelor  locale in luna februarie , 2018 , aprobat . A cerut   recuperarea datoriilor  pe  care  
pe are  asociatia crescatorilor  de animale si  nu s-a facut nimic , pentru  ca  s-a scris in 
raportul Curtii  de Conturi ca sunt  datorii  mari  , iar  asociatia   e condusa de  Stan  Ion , 
prin intermediul lui  Gioni  Craciun si noul secretar  Enea  Nicolae .De  cand  vine  
aceasta  datorie , e   din anul 2016 . Functionarii  au facut  blocarea conturilor, dupa  ce 
nu se mai putea face nimic .Gioni  Craciun  deține controlul  peste  tot cu  Stan  Ion . Mai 
faceti  si treaba  in  comuna , sa ne ocupam  de drumuri  unde am pierdut banii  alocați .  
 
              D-nul  Presedinte  de sedința  Lungu  Nicolaie  doreste  sa nu mai  platim  noi , 
ca in 2016  , salubrizarea pentru cetatenii care nu  au platit, gunoiul fiin platit  din bugetul 
nostru.  
 
               D-nul  Primar  Ichim  Sorin  arata  că vedem  ca lucrurile   se așează ,  vă  
aruncați pentru  Campania  electorala, dar nu hotarâm noi  când se organizează  alegeri  
locale pentru  funcția  de  Primar , ci  Guvernul stabileste  data  alegerior. 
 
              D-nul  Presedinte  de sedința  Lungu  Nicolaie   declara  ședința  închisă. 
               
 
              Nemaifiind si alte  puncte pe ordinea de zi  d-nul Presedinte de sedinta  Lungu  
Nicolaie    declară ședința  închisă  .   
 
 
               Drept pentru  care am încheiat  prezentul proces verbal .  
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