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CONSILIUL        LOCAL         AL   COMUNEI LIVEZI  
 
 
 
                                              P R O C E S       V E R B A L  
 
 
    Incheiat  astazi    31.07.2018 , 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   SURUGIU  
DANIEL      . Supusa la vot  propunerea  a fost  adoptata  cu    unanimitate  de voturi ,   
15   voturi  pentru .  
 
                       D-nul PRESEDINTE  DE SEDINTA  SURUGIU  DANIEL    
                       Inainte  de a se intra in ordinea de zi  d-nul  Presedinte  de sedinta    
SURUGIU  DANIEL    , adreseaza  intrebarea  daca s-a 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 , 15 voturi pentru .  
 
                         D-nul Presedinte  de sedinta   Surugiu  Daniel  da  citire   ordinii   de zi  : 
                         1. Proiect  de  Hotarare  privind   aprobarea întocmirii documentaţiei 
necesare  pentru lucrările de investiţii  în vederea  extinderii   rețelei  de distribuție 
a energiei electrice  pentru   racordrea  locuințelor pentru care s-a făcut solicitare, 
precum și  a altor  construcții in curs  cu altă  destinație ,  lucrari  care se vor 
executa în sat Bălăneasa, comuna Livezi, jud. Bacău.   
 
                     Punctul nr. (2)  de pe ordinea de zi a  fost  adaugat   ulterior .  
                    2. Proiect  de  Hotarare   privind   aprobare  „Construire Grădiniță  
program normal  cu doua  săli  de grupă   ,în comuna Livezi , sat  Livezi , județul 
Bacău  . 
 
                     3. D-nul Presedinte  de sedinta  Surugiu  Daniel  solicita  introducerea  
pe ordinea de zi  a punctului  (3) ” Diverse  ”.  
 
                          Supusa  la  vot ,  ordinea de zi , toate  cele 3  puncte , a fost aprobata    cu 
unanimitate   de voturi  , 15  voturi pentru .  
 
 



          2. 
                          Inainte de a se intra in ordinea de zi , d-nul Presedinte de sedinta  Surugiu  
Daniel  , de cuvantul d-nului  Viceprimar  cu atributii  de primar  Ichim  Sorin   . 
                        
                        D-nul  Primar  Ichim  Sorin   arata  ca au  începul lucrarile  de  asfaltare  la 
Prăjoaia ,prin PNDL 1 , este  o veste foarte bună , este meritul întregului  Consiliu  local 
,și speram  sa ducem  lucrarile la bun sfârșit ,deja lucrarile  sunt în curs . Este păcat  ca iar 
au început   să  apară  postări  de informatii in conturi  false  ,îi pare  rău   de acest lucru . 
În ce priveste   investiția pentru constructia  grădiniței  din Livezi , ne bucuram ca vom 
putea  sa  asiguram  conditii normale , civilizate , copiilor  din  comuna noastra , cu  
grupuri sanitare în interior . Investitia  va  avea loc prin noi , pe garantia noastra, noi o 
vom gestiona și trebuie să  demonstram   ca avem nevoie   de  aceasta  gradinita. 
 
                      D-nul  consilier  Costia  Dan spune d-nului   Primar  că  ați  promis ca veti 
rezolva poblema salariatilor  din  Primarie , care sunt nemultumiti de salarizare ,pe 
aceeasi functie sunt salarii  diferite și  trebuie  corectați  coeficientii. Trebuie  corectate   
calculele , fetele  de  aici  cunosc  cum trebuie  sa se facă corecțiile .Să   se  aducă  
salariile  la același  nivel . 
 
                       D-nul  Primar  Ichim   Sorin  arată ca  asteptăm  sa se pronunte  instanta  de 
judecata  in procesele    deschise de salariati , sa se constate  daca salariile sunt corecte. 
Salariile  sunt stabilite  și în funcție de atribuțiile de serviciu ,de ce atribuțiii are   fiecare 
salariat .Așteptam  să veem ce se va spune în instanță , deja  s-au emis  sentinte  pentru 2 
salariați, fiecare are o părere. Dar  pe de alta  parte, trebuie  sa  ținem  cont   să  nu 
depașim fondul de salarii alocat . Am facut  documentația pentru  acordarea  voucherelor  
de vacanță pentru  toți  salariații , în afară  de demnitari .Este un lucru  bun pentru cei 28 
de salariați , sumele  erau prevazute  deja in  buget . 
 
                      D-nul   consilier  Lungu  Nicolaie   se adreseaza  televiziunii  care filmeaza 
sedintele  de consiliu  local  și întreabă  ce s-a  facut  cu caseta în care   s-a  filmat  
ședința  din luna  mai , 2018. 
                    Cameramanul  arata  ca   fiecare  caseta   se preda  la primarie  și  nu trebuie 
intrebat  el  ce  se face cu caseta . Ei doar fimează   sedința  si predau  caseta  .  
 
                    D-nul consilier  Lungu Nicolaie  arata ca   suntem duși  cu  ” zaharelul  ”, 
sunteți  ” PSD-iști  sub  acoperire ”. De  ce  mai  filmați ?  I s-a spus  ca  CNA-ul  ar  fi 
spus ca s-a hotarât sa nu se mai posteze. O să vă pomeniți  cu reclamații , este doar jocul 
PSD-ului   .Arată  că  se împlinește  1  an  de la  demiterea   din functia de  Primar  al lui  
Craciun  Gioni , prin Ordin  de Prefect , in urma a  2 condamnari și a  unui fals  in acte . 
De atunci  Primar  al comunei  Livezi  este d-nul Ichim  Sorin . Dorește  să informeze 
faptul ca  o salariata din Primarie , Dima  Rodica   de la  Compartimentul agricol , a 
întocmit  două documente   false, a indus in eroare instanța  ,documente  în care  se arata 
faptul că  el ar fi vândut  un drum  al cimitirului, unde s-a mai pomenit  acest  lucru ?El  , 
Lungu  Nicolaie  a câștigat procesul , dar ce a făcut Dima Rodica  a dus   la   doi   ani de 
procese , termene  de  judecată, expert , avocat , cheltuieli   de judecată , iar expertul  a 
recunoscut  ca   a fost indus în eroare  de Dima Rodica . 
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O voi da în judecată  pe Dima Rodica , așa  cum l-am dat  în judecată  pe  Crăciun  Gioni 
.Dima  Rodica   primește foloase necuvenite , e platită  de Primarie  dar  a fost  informat 
de o  persoana  că  „Dima  Rodica  a  primit o  curcă de la  o   babă  care se  află într-un  
proces”.Va plăti   cu funcția   și  acum trebuie sa plateasca  curca pe care a primit-o .Sa ia 
masuri împotriva ei  seful instituției . 
 
                     D-nul  Primar  Ichim  Sorin  arata  că  d-nul  Lungu  a câștigat  procesul în 
ciuda faptului că  un salariat , Dima Rodica   ar fi  indus  în eroare  instanța  de judecată . 
O sa am o discutie  cu această salariată  în cadrul unei  comisii , iar problema  cu ”curca”  
nu  vreau sa   discut   . Ați demonstrat că  ați  câștigat  în instanță  și  vi s-a  facut  
dreptate. 
 
                     D-nul consilier  Lungu  Nicolaie  arata , adresându i-se    d-nului  Primar , că 
aveți  grea  moștenire  lasată în primarie  .Trebuie  sa fie  sancționat  administrativ 
salariatul  vinovat de încalcarea  legii.  
 
                      D-nul  consilier  Busuioc  Ionel  întreabă  pe ce  drumuri  se continua   
lucrarile   prin PNDL . 
 
                      D-nul  Primar  Ichim  Sorin arata ca lucrarile se desfasoara la Prajoaia , spre 
”Coton ”, ulița ”Costea ”, tot  in Prajoaia  si apoi  lucrari  la Scariga .Lucrările nu au fost  
duse la capăt întrucăt câștigatorul licitației inițiale  nu a  mai realizat investiția , iar acum 
s-a reluat întreaga  procedură, s-a reușit  rezilierea contractului , apoi s-a facut  o noua 
licitatie , iar acum s-au reluat lucrarile .Este foarte important pentru  comuna  noastra , 
este reușita noastra , a tuturor . 
 
                      D-nul Președintede sedinta Surugiu  Daniel  arata  ca d-nul  Ichim  nu stie 
nimic  , ”lăsați  vrăjelile ”.In cursul anului  2014  am avut toți banii  alocați ,dar nu s-a 
vrut , au fost  manevre  ale  fostului  primar  .Prin PNDL  au fost  aprobate și  finanțate 
lucrari  la 3  segmente  de drumuri . S-au  cheltuit foarte multi bani , iar  acum se vine 
doar  cu acuze  .D-nul Primar  se laudă  pe rețelele  de socializare  și acum  și  în 
”Deșteptarea ”, dar de 2  ani de zile nu   s-a mai  aprobat nici  un proiect .Noi , consilierii 
locali , am initiat  proiecte  de hotărâre , care  nu  au fost  introduse pe ordinea de zi 
.Proiectul prin PNDL  a fost  facut  când  era  el  Viceprimar ,s-a primit finanțare pentru 
toate lucrările . Nu  ne face cinste  cum ne prezentăm , nu ne face cinste  ca  fostul Primar 
, un condamnat pentru  fals si conflicte  de interese   ,să se laude  cu  realizarile  din 
comuna  Livezi .Acesta si-a facut firma , Asociatia Prod Liv , care  a primit 4 miliarde  
subvenție , a luat  toate islazurile din comună . Ați  angajat  un infractor , ia-ti  dat  
mașină de serviciu , va-ți  făcut salariul de 100 de milioane  , cât Firea  la București , care 
are o sută si ceva de milioane .În actualul mandat , de 2 ani de zile   nu ați făcut  nici un 
podeț care  a fost  afectat  de  ape .Aveți masina  de serviciu  cu care  vă  plimbați la 
vânătoare, ați  angajat  un infractor , în 2 ani de zile de mandat,  ce faceți . Nu  ați  
introdus pe  ordinea de zi nici unul  din proiectele initiate  de consilierii locali, Poiectul 
cu apa , cu Centrul civic, se încalcă  Legea  nr.  215 .Referitor la problema cu  angajatul 
care  a indus în eroare instanța, sunt  semnături , dar vinovat este primarul  nu salariatul .  
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                 D-nul consilier Busuioc  Ionel  arată  că  sunt circa   20 000 de euro  care se 
cheltuie pe carburant  în  primărie. Consilierul personal   circulă  cu  mașina  de serviciu . 
 
                 D-nul  Presedinte de sedință Surugiu Daniel   arată  că  nu se  publică casetele 
care sunt înregistrate  în ședintele de consiliu  local ,   nu  se  publică decât  pe rețelele  de 
socializare .In timpul  mandatului  său , Gioni   Craciun a   angajat  pe fiul  lui  Ichim  
Sorin , consilier  personal  al primarului . Acum Ichim  Sorin îi  întoarce favoarea lui  
Gioni și l-a angajat  consilier  personal  al Primarului .Ce făcea  Ichim  Sorin  acum 2 ani  
, era    în Germania , nu se știe  ce făcea   . 
 
                 D-nul  Primar  Ichim  Sorin   întreabă  „nu era legal să  fie angajat  consilier 
personal ? ” . Iar  televiziunea  a avut o reclamație  la CNA , unde  se spunea ca a fost 
afectat  dreptul la imagine  a persoanelor . Ce  dovezi  aveți că   am fost  in Germania ?   
 
                 D-nul  Președinte de  ședință Surugiu  Daniel     arata  că  sunt  adrese  depuse  
și înregistrate la Primarie  la care  nu  a primit  raspuns  . Aici s   răspunde  ce vrea și 
când vrea  angajatul  și nu Primarul . De ce  nu se  răspunde , a solicitat Raportul  curtii  
de conturi , la cine este.  
 
                 D-nul  Primar  Ichim  Sorin   arata ca  raportul Curtii de  conturi  se poate  
consulta   pe site-ul   Curti  de conturi .Dacă  sunteți   nemulțumit  puteți  contesta. 
 
                   D-nul  Președinte de  ședință Surugiu  Daniel     întreabă  de ce  nu se  
introduc pe ordinea  de zi   proiectele propuse și initiate de consilierii locali . Este  o 
rușine  ce  se  întâmpla  aici  , ce faceți , inventați  lucruri , vorbiți  doar  de lucrurile   
care vă  fac plăcere. 
 
                   Irimia  Costel  din satul Bălăneasa  solicită  iluminat  public pe strada sa, nu 
s-a facut nimic  aici , mâncați  toți  din Primaria  asta , iar când  plecați  din ședință  luați 
bani  de la casierie  toți . Trecem prin apa  la Scariga , de ce nu se  face puntea , vacile  
trec apa  prin ” plutire ”, trebuie cumpărată  altă  șufa  de cablu  pentru punte . 
 
                   D-nul  Primar  Ichim  Sorin  arata că , în perioada  anterioara s-a achiziționat  
un cablu pentru  puntea  de la  Scariga   , care ulterior  a fost  furat  . Districtul  de 
drumuri  este proprietatea  Consiliului  județean  Bacau . Nu puteți spune d-nul  Surugiu  
că atunci  când ați fost  Viceprimar  nu   ați avut mașină de serviciu . 
 
                  D-nul  consilier  Busuioc  Ionel  solicita  sa se facă trecere pietonală la  
Poiana- Scariga .Reduceți cheltuielile  cu  combustibilul   la Primarie .  
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                 D-nul  Președinte de  ședință Surugiu  Daniel   arată  că   a folosit doar 1 lună 
masina de serviciu de la Primarie  pentru  ca a fost  schimbat  din functia de viceprimar  .  
Acum Logan-ul  e folosit  de consilierul  personal al  primarului ,Craciun Gioni .  
 
                  D-nul  Primar Ichim  Sorin  arata ca  este  bine ca se reuseste sa se  faca 
lucrari   la scoala , nu-i  interesează pe copii câți bani  a  dat  Primarul pentru  grupurile 
sanitare  de la școală.Iar  acest  proiect  este  pentru întreaga  comună ,gradinița  va fi a 
noastra  , a comunei .  
                 D-nul Presedinte  de sedinta  Surugiu Daniel  da cuvântul  d-nului  Andronic  
Vasile  de la  Scariga , la solicitarea  acestuia  . 
 
                 D-nul Andronic  Vasile  din satul Scariga  arata ca  a fost  de mai  multe  ori în 
sedință si arată  că  d-nul Președinte Ichim  Sorin  a primit  de la  nora sa , al lui Andronic 
Vasile ,  10.000 de dolari  , bani  care erau  de la fiul  sau , Ichim Sorin a cerut acesti  
bani pentru   că  nu lucra , sa faca afaceri . Unde credeți ca a dus acești bani la Tîrgu 
Trotuș . În  2012 , sotia lui Ichim  Sorin  a venit nervoasa la el , la Andronic Vasile , și  i-
a spus  să se ducă la Tîrgu Trotuș , banii sunt  acolo . A venit  la el  Ichim  Sorin  și i-a  
spus  ca  de acești bani  nu trebuie  să  știe nimeni . Uitați  ce  suflet  are  Ichim  Sorin , 
banii sai se afla  la el, să  mă  dea  în  judecată, mergem și  la detectorul  de minciuni . 
A fost  și  la Biserica  catolica și  după  slujbă  a ars  casa  sorei lui Ichim  Sorin . 
Ichim  Sorin  a fost  la Buda  cu  mașina instituției BC 14 LVZ , iar  soția lui Ichim Sorin 
, nepoata  sa , s-a  ferit  să  fie vazută. A sunat pe cineva  si intradevar era la comuna 
Berzunti , Ichim  Sorin  cu masina instituției.I s-a  mai spus ca Ichim  Sorin   a mai facut  
lucruri din astea . 
                D-nul Presedinte  de sedinta  Surugiu Daniel  Întreabă pe d-nul Andronic  dacă  
este  ruda cu Ichim  Sorin .Atunci e o problema  de  familie . 
               D-nul  Anton  Emil , soțul  lui Anton Maria , arata ca nu –I  nici o mișcare , cu 
terenul cu casa , trebuie  să  dați o hotarare cum facem , se dau  bani , sau  se  da teren .  
 
               D-nul  Primar  Ichim  Sorin  arata ca    ați spus ca o sa mergeți în instanță  sa se 
rezolve problema , așa  ați spus acum câteva zile . 
 
               D-nul  Președinte  de  ședință  Surugiu  Daniel  intreabă  ce funcție aveți  , sc 
stați degeaba, de ce  nu se rezolvă nimic . Ce rol are  Craciun  Gioni , pentru  ca au 
păcălit cetatenii , s-a facut  schiță la terenurile  primariei , s-a  luat  bani de  la oameni , 
noi nu avem specialiști .S-a platit   cadastrul pe terenul  Primariei .Va trebui  sa se  facă  
cadastru, noi dam hotărâre  și  le dam   terenul , asta  trebuie  facut  de  catre  primar  ca  
și  ordonator  de credite .Anton  a dat  bani   pentru  schiță. 
 
               D-nul  consilier  Ursu  Gabriel  arata ca  și  el a platit   o parte  din bani  celui  
care  a facut   schița . 
 
              D-nul  Primar  Ichim   Sorin   întreabă  pe d-nul  Anton  daca  a identificat  un 
teren  care  sa poată   fi  dat la schimb  pentru  islaz , pentru terenul primit pentru  
construcția casei .  
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                  D-nul consilier  Costia  Dan  arată  că  sunt mai multe  persoane  în această  
situuație , Primarii s-au schimbat , dar problemele  nu s-au  rezolvat  si trebuie gasită o 
soluționare .In satul Bîșca din comuna  Berzunți  s-au  înmulțit  cetațenii si s-a  scos teren  
din domneniul  public , s-a trecut în domeniul privat  și s-a facut documentatie pentru  a 
se atribui teren celor 10 familii solicitante , la un preț modic , pentru  construcții de case . 
S-a rezolvat  problema . S-  inceput drumul la Prajoaia   si nu aveți  o conducere  
gospodăreasca .Rugamintea este  sa se dea drumul  la casetele  în care  sunt  înregistrate  
ședintele  de consiliu  local , discuțiile de aici  pleaca. Dați  drumul  la casete , buni , răi 
ăștia suntem ,să vada  și  cetățenii  ce facem noi aici , nu veniți și  vă  lăudați  pe 
facebook, sunteți platiți  din bani publici . 
 
             D-nul Primar  Ichim  Sorin  arată  ca   nu a postat el pe facebook , iar d-nul 
Costia  Dan  de când sunteți  consilier  local ,din anul 2000 , de câte  ori ați ridicat  aceste 
probleme in consiliul  local ? 
 
             D-nul Presedinte  de sedinta  Surugiu  Daniel  arata ca a  dorit   sa se  arate  care  
este  firma care  filmeaza la sedintele  de consiliu  local  si Primarul nu  vrea sa  posteze  
înregistrarile  sedintelor  , desi primesc casetele . 
 
              D-nul consilier  Lungu  Nicolaie , adresându-se d-nei  Prefect  și  întreaba dacă 
este normal  sa fie fie îngaduite ilegalitățile  facute  de un condamnat  în 2 dosare penale       
  ,fostul Primar  Craciun Gioni , un consilier  personal  al primarului  ilegal .  
Iar  la familia  Anton , nu este  normal  ca primaria  sa incaseze impozit  pe terenul de sub  
casa omului . Mai  sunt  cetăteni in aceasta  situatie , care au case în aceasta zonă. Și la 
cetățenii  de pe drumul  Poienii să  fim de accord  sa  faca  extinderea de retea  
electrică.Multumeste  celui  de la televiziune , ca vinovat este  cel care  nu a postat  caseta 
. 
 
             D-nul  Presedinte  de sedinta  Surugiu  Daniel  arată  ca nu este  vinovat 
cameramanul ci primaria , care  nu  a postat  caseta ,Primaria  difuzeaza ,iar  Craciun 
Gioni  , de ce  folosește  mașina  de serviciu , care trebuie  sa stea  la Primarie .D-nul 
Ichim Sorin  se lauda ca se pune gaz , dar nu este  investiția Primariei  , este firma  
privată , Dellgaz  , noi nu avem nici o treabă cu gazul, nu putem noi sa  hotărâm , noi  am 
dat  doar  un teren  pentru SRM .Nu este  reteaua de gaze  decât la șoseaua nationala 
,Livezi ,Orașa ,Balaneasa ,nu e investiția noastră, nu va mai  lăudați cu echipa. 
 
                   D-nul Primar  Ichim  Sorin  arată  ca  orice conducator  este  într-o echipă , cu 
care lucrează, nu e singur .  
 
                   D-nul  Roman  Ionel   de la Bălăneasa  dorește iluminat  public, el are  
iluminat de la panouri  solare .Toate  gunoaiele  sunt  aduse lânga locuința  sa . Se 
adreseaza d-nului  Ichim  Sorin  ” Nu aruncați  gâsca ” , rezolvați  problemele  cetățenilor 
, dacă  aveți puterea colaborați .Pentru  cei  5000 de oameni , din comuna   va spune să nu 
mai voteze  un asemenea primar.Nu cu  80 de milioane , sa  terminam cu măgăriile . Ce  
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facem cu gunoaiele ?El  nu platește  gunoiul  pentru  ca  nu sta  aici .De  ce  nu I s-a  
deszăpezit drumul  la el  asta  iarna ? El  nu este cetățean al comunei ? Si primarul , în 
strainatate , trebuie  sa  spună  si  de unde  a avut banii  cu care și –a  luat  mașină .  
 
                  D-nul  Primar  Ichim  Sorin  arata  ca  d-nul Roman nu plateste  gunoiul , dar 
de unde  sa  se stie  ca sta  aici , de unde sa stim  ca este cineva acolo . Ați  facut  
solicitare în scris  de  extindere  de  retea  de energie  electrica , daca  nu sa solicitați . Iar 
d-nul   Irimia   are retea subterana  de energie electrica  trasa  si  trebuie stâlpi de  
iluminat  public  . 
 
                   D-nul Irimia  Costel  arată ca ar  fi bine    sa  se  cântareasca  gunoiul  cand  
se ridica de la  cetățean , așa se face în altă parte . 
                   D-nul  Presedinte  de sedinta  Surugiu  Daniel  arată  ca nu exista  cântarirea 
gunoiului .   Bugetul  comunei Livezi este  de 60 de miliarde  pe anul ăsta . Proiectele 
depuse de el s-au respins . 
 
                   D-nul consilier  Costia  Dan   citește din Proiectul de hotarâre privind rețeaua 
de energie electrică , unde se specifică faptul că  se va colabora  cu DELL GAZ pentru 
aceasta investitie precum  si pentru invesitiile de extindere  ce vor urma . 
 
                   D-nul Primar  Ichim  Sorin  spune  solicitanților  sa depună  o cerere  in scris , 
inregistrată  la Primarie , în care  sa  solicite extinderea  retelei  de energie electrică  și în 
zona în care locuiesc . 
 
                  D-nul  Presedinte  de sedinta  Surugiu  Daniel   arata ca  se trece la ordinea de 
zi , se începe  cu punctul (1), punctul (3)  ”Diverse” fiind practic epuizat . 
 
            1.Intrucât toate   documentele  au fost  trimise împreună  cu  invitatia  la sedință , 
se trece la comisii.     
 
                       D-nul Presedinte  de sedinta Surugiu  Daniel    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  da citire avizului favorabil al acestei comisii la  proiectul   de hotarare. 



     8. 
                         D-nul  consilier  Lungu  Nicolaie  arata  ca   face mentiunea ca  
Solicitantul Buiac  doreste  sa branșeze locuinta la rețeaua de energie  electrică , casa 
fiind la șoseaua Balaneasa – Onești, nu pe drumul spre Poiana . Să  se facă demersurile 
pentru extinderea  rețelei și spre  drumul Poienii . Este un lucru bun .  
 
                        D-nul Presedinte  de sedinta   Surugiu  Daniel        supune la vot  
adoptarea acestui Proiect  de Hotarare  , care este  aprobat  cu unanimitate  de voturi , 15  
voturi pentru . 
 
       2. Se trece la  punctul   al doilea  de pe ordinea  de zi .  
                       D-nul Presedinte  de sedinta Surugiu  Daniel    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  da citire avizului favorabil al acestei comisii la  proiectul   de hotarare. 
 
                        D-nul  consilier  Lungu  Nicolaie   arată  ca în perioada 2004-2008, 
suprafața de teren  pe care se va construi grădinița , era  înstrăinată  către  o persoană, 
care construise și un gard  și s-a opus și  a insistat  foarte  mult atunci să  nu se înstrăineze   
acest  teren pentu că noi avem nevoie de teren și s-a  anulat înstrăinarea  terenului . Dacă  
nu aveam acum acest  teren  , nu se  construia grădinița .Mai este o suprafața de teren a 
Primariei , unde  Gabi Ioniță a turnat  o fundație într-o noapte . Felicită actuala  
conducere pentru  acest proiect  reușit  si necesar, este o frumoasă realizare.Să  mai 
cumpărăm si noi terenuri in comuna pentru  investiții . 
 
                       D-nul  Primar  Ichim  Sorin   laudă  pe d-nul Lungu  pentru  că  dacă  el nu 
se opunea înstrăinarii  acestui teren  și construirii unui gard , noi nu mai aveam  de unde  
sa  gasim un teren pentru   a  fi  construită această  grădiniță .Este  necesar  sa avem și noi 
terenurile  noastre , sa cumpărăm terenuri   pentru  viitoarele  proiecte de investiții . 
 
                        D-nul consilier  Costia  Dan arată  că este  foarte  bine că  se  construiește  
grădinița , dar  s-a avut o discuție  la Scoala , câți copii  mai sunt în comună pentru  a se 
construi o gradiniță , nu mai bine  se amenaja grădinița in spațiul de la  ”after  school ”, 
mai bine se făcea altceva . Ne trezim că după  3-5 ani  nu mai   sunt  copii  și ce vom face 
atunci . 



        9.  
 
                   D-nul Președinte  de ședință  Surugiu  Daniel  arată  ca  d-nul Ichim  Sorin s-a 
lăudat  că  face  el grădinița , dar  este  o linie  finanțată  de Guvern , ei ne finanțează . E 
foarte bine că  se face ceva aici , dar  să știe d-nul Ichim Sorin că  PSD  și ALDE  au 
făcut Guvernul . E bine că ne vin bani de la  Guvern , Guvern  compus  si format  si din 
ALDE   , partid  din care  și el face parte.Este  meritul  Guvernului  României la  acest 
proiect cu grădinița . PSR-ul   nu are nici măcar un parlamentar . 
 
                   D-nul  Primar  Ichim  Sorin   mulțumește  d-nului  Lungu  care s-a opus  la 
înstrăinarea  acestui  teren ,pentru  că  altfel  noi nu aveam unde  sa  construim grădinița .   
 
                    D-nul Presedinte  de sedinta   Surugiu  Daniel        supune la vot  adoptarea 
acestui Proiect  de Hotarare  , care este  aprobat  cu unanimitate  de voturi , 15  voturi 
pentru . 
 
 
                          Nemaifiind si alte  puncte pe odinea de zi  d-nul Presedinte de sedinta  
Surugiu   Daniel    declara sedinta  inchisa  .   
 
 
               Drept pentru  care am incheiat  prezentul proces verbal .  
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