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                                              P R O C E S       V E R B A L  
 
 
    Incheiat  astazi   31.08  .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 .  
 
                        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 ,   13  
voturi  pentru .  
 
                       D-nul PRESEDINTE  DE SEDINTA   SURUGIU   DANIEL multumeste  
pentru  increderea  acordata  si solicita  sa  se  prezinte  care  sunt  acei   consilieri  care  
au votat “ pentru  “  la  Hotararea  de Consiliu  prin care  se  stabilesc    salariile  din 
Primarie  la sedinta  anterioara  .Sa  se stie  si  in comuna acei consilieri  care fac 
discriminare  si voteaza    salarii mari   , cel  mai mare  salariu ar trebui  sa fie al 
secretarului  si deja sunt  salarii  mult mai mari  care ajung la 5600 de lei  si nu   e normal  
, unul  are  1500 de lei mananca  o paine si altul mananca  6 paini , se face discriminare  , 
pentru ca   , noi  , o parte  din  consilierii  din comuna Livezi   suntem  in dizgratie .  
 
                      Secretarul  comunei  Livezi , Neica  Eusebiu  da citire din procesul verbaal 
sedintei  anterioare , consilierii care  au votat  impotriva si s-au  abtinut  precum si  cei  
care  au votat  pentru  la  Hotararea  de  Consiliu  local  privind  stabilirea  salariilor  din  
Primaria  Livezi ,  aprobata  la anterioara  sedinta  de consiliu  local .  
 
                       D-nul  Viceprimar  Ichim  Sorin  arata  ca  acesti   doi  consilieri  locali  
care  au  renuntat  la calitatea  de  consilieri  locali  , lucreaza ca soferi pe  TIR  , in 
Olanda .  
 
                       D-nul  consilier  Lungu  Nicolaie   arata  ca  a sesizat Prefectura privind  
Hotararea  de consiliu  local  ilegala  si  discriminatorie  , prin care s-au  stabilit  salariile  
din Primarie  la sedinta anterioara . Secretarul  are salariu  mai mic decat  contabila  si 
daca  Curtea   de Conturi , cand vine  gaseste salarii  mari  de  55  de milioane ,mai mari 
decat  al secretarului , ce facem ? Secretarul  are  si 2  functii : este  secretarul Consiliului  
local , secretarul comunei Livezi si are si atributii  de  stare  civila . Cum este  posibil  asa 
ceva.  
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        D-nul Presedinte  de sedinta  SURUGIU  DANIEL arata ca are  contabila 56 
de milioane  la care se adauga sporuri  de 30 % . 
 
                       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   majoritate   de voturi , 12  voturi pentru  si 1 abtinere ( s-
a  abtinut  d-nul consilier  Lungu  Nicoalaie pentru  punctul 2 )  .  
 
                   D-nul Presedinte  de sedinta  Surugiu  Daniel  da citire  unei petitii  
inregistata in registrul de intrare – iesire  la  nr. 4490    din 31.08.2017, prin care arata in 
scris  cum este  refuzat  de conducerea  Primariei  Livezi  si  de   compartimentul 
contabilitate   la unele solicitari   si  abuzurile  care se fac   la adresa  sa   “ deoarece  
deranjeaza  si incomodeaza “.   
 
                     D-nul  consilier  Costia   Dan   arata ca noi  avem alte  atributii , nu e treaba  
Consiliului  local , noi avem o ordine  de  zi pentru  care  am  fost  convocati , consilierii 
locali  nu au aceste  atributii. 
 
  D-nul  consilier  Busuioc  Ionel  arata ca noi suntem aici sa rezolvam 
problemele cetatenilor    din comuna , nu doar  sa ridicam  mana  cand suntem  convocati 
la sedinta . El  are  o seria  de solicitari  legate  de  extinderea  retelei de apa , construirea  
unui podet si alte  solicitari depuse  la care nu a primit  raspuns nici el .  
 
                        D-nul   Presedinte  de sedinta  Surugiu  Daniel   arata  ca d-na contabila  
nu a dat  nici  un raspuns  la  solicitarile  sale . Intreaba ce se intampla cu  investitiile in 
curs de la   SVSU ,  daca  se continua  investitia   ,  doar  se  consuma  banii    nu se fac  
investitii. Mai bine  se lucra  la centrul civic  al comunei  , se facea  investitia pentru  apa  
de la Poiana . Nu    ne trebuiau  banci   in fata Primariei  ,nu tinem   banii  sa acoperim   
goluri  de casa  . Sunt  cheltuieli  mult prea  mari  in comuna. S-a  facut  un pod peste 
altul  , cheltuim banii  aiurea si poate  propune   dizolvarea Consiliului  Local  . D-nul 
Viceprimar  a plecat  din sedinta, de ce  nu   ne spune  ce s-a facut  cu PNDL-ul . 
 
  D-nul consilier  Lungu  Nicolaie  arata  :  “ cum sa mai cautam ordine in 
primarie , daca fostul primar  Gioni  Craciun si-a  insusit  4  miliarde  de lei “ .  
  D-nul Presedinte  de sedinta Surugiu  Daniel   arata ca ducem in eroare  in 
continuare cetatenii din comuna intrucat  si acum este  afisat pe usa  primarului  “ 
Concediu de odihna “ si  o   Dispozitie  de delegare  a atributiilor  Primarului  catre  
Viceprimar , Dispozitie  care  este ilegala intrucat mandatul Primarului  a incetat  
conform Ordinului  Prefectului . In continuare masinile  Primariei  sunt folosite  in uz 
personal  de  fostul  Primar  si fratele sau , atat  Autoutilitara  Ford  cat si  Dacia Logan , 
ce a cautat  fostul primar  cu masina primariei  pe Valea Rea ? Avem si statie de sortare 
balast  in comuna Livezi , daca  nu stiti . 
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                         D-nul Viceprimar  Ichim  Sorin arata  ca  el  a trimis  pe fostul  primar  pe 
teren , pe Valea Rea   si solicita  sa I se comunice data , locul si ora cand se  aflau  
masinile primariei in alte  locuri  decat  in comuna .  
 
  D-nul  Irimia  Costel  , care  locuieste  in satul Balaneasa , comuna Livezi , 
revine la solicitarile  sale anterioare , prin care  cere  sa se asfalteze drumul  spre locuinta 
sa , sa se monteze si stalpii  de iluminat  public in acea zona  si apa potabila  din comuna  
. Arata  ca acum 3  saptamani , fostul primar   era  la raul Tazlau  cu Jeep-ul  in urma 
camionetei  si lua  apa intrucat  si-a construit  o casa la Scariga . 
 
  D-nul  consilier  Busuioc  Ionel  arata ca alaltaieri  d-nul Gioni Craciun  
era  cu masina Primariei  pe  Valea  Rea . 
 
                         D-nul  consilier  Lungu  Nicolaie  arata ca   si  el a  vazut masina  
primariei  pe drumul spre Bacau , cu persoane  straine la volan . 
 
                         D-nul Presedinte  de sedinta  Surugiu Daniel  intreaba de  PNDL , pentru  
ca nu se stie  ce se intampla  cu acest  proiect ,  se mai  lucreaza , sau  nu  pentru ca era 
termen de finalizare   septembrie , 2017, trebuia finalizat . Ce s-a mai facut , intrucat  
primaria  consuma  15  miliarde  si   nu aveti  nici  o investitie . 
 
                         D-nul  consilier  Lungu  Nicolaie  arata ca Legea nr. 153  privind 
salarizarea  este  la  fel  pe toata  tara . De  ce aici  sunt  salarii mari  si la Helegiu  nu sunt   
la fel ,  acolo   este  4800  salariu  la o functie de conducere   si aici  sunt mult mai  mari , 
de ce nu se reteaza  salariile   mari  care sunt  aici .  
 
                         D-nul Viceprimar  Ichim  Sorin   cheama  in sedinta de consiliu local  , pe 
rand , pe d-na contabila  Calin Elisabeta ,  si d-na ing. Ionita  Gina  , pentru  a da detalii 
legate de   solicitarile  d-nului  Presedinte  de sedinta , privind salarizarea  si  PNDL-ul . 
 
                        D-nul  Presedinte  de sedinta  Surugiu  Daniel  arata ca el stie mai multe   
decat  d-nul Viceprimar  legat de PNDL  , nu se face nimic legat de  PNDL  , nu se mai 
continua investitia  si este pacat .  
 
                         D-nul consilier  Busuioc  Ionel  arata ca  d-nul consilier  Surugiu  Daniel 
este  foarte  preocupat si  interesat   de ceea ce se intampla  in comuna  Livezi . 
 
                         D-na contabila Calin  Elisabeta  face cateva precizari  legate  de aplicarea  
legii  salarizarii .  
                         D-nul  consilier  Lungu  Nicolaie  arata  ca  nu este  legal ce s-a propus si  
aprobat  in   sedinta anterioara  de consiliu  local  legat de salarizare , si ca urmare a si 
contestat  hotararea . 
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   D-nul consilier Costia  Dan  arata ca  nu au crescut salariile in primarie in 
urma hotararii de consiliu  local  adoptate  la sedinta trecuta .  
 
  D-nul consilier  Lungu  Nicolaie  se adreseaza  d-nului  consilier  Costia  
Dan  si spune ca se va retrage sprijinul politic   al d-nului  Costia  Dan  , daca  va  mai  
vorbi  astfel  cum vorbeste .  
 
   D-nul consilier  Costia  Dan  intreaba pe d-na  ing. Ionita  Gina  care  este  
stadiul  proiectului  PNDL , in comuna Livezi .  
 
                          D-na ing. Ionita  Gina  intreaba pe d-nul  consilier  Costia  Dan  daca este  
interesata  de  activitatea  sa  personala   sau de  PNDL   . 
 
                         D-nul  Presedinte  de sedinta  Surugiu  Daniel  arata ca proiectul PNDL 
trebuia sa se finalizeze in septembrie , 2017. D-nul Viceprimar  cu atributii de Primar  
trebuie sa stie ce se intampla in comuna cu contractul . In mandatul  sau  se turna  asfalt 
pe ploaie si a  reclamat   la Consiliul Judetean  Bacau  si a solicitat rezilierea  contractului 
cu TELDOR-ul .  
 
                         D-nul Irimia  Costel  intreaba cand    se  trimite   de la Primarie persoane   
care sa faca curatenie pe Drumul Poenii , intrucat  cetatenii  duc  gunoaie   pe marginea  
apelor si este  murdar . Din fondul primariei sa se faca  puntea de la  Scariga , din banii  
nostrii. Apoi  este  o firma angajata    care  se ocupa de iluminat  public   , sa se puna  
becuri   la iluminatul public la Balaneasa , pe strada  sa  , unde se cara inclusiv  gunoiul  
de la demolari , care trebuie luat  . 
 
                          D-nul consilier  Lungu  Nicolaie  arata ca avem 25 de ani de cand  avem 
aprobare  la gaze naturale  si nimeni  nu face  nimic . 
 
        
                         D-nul Presedinte  de sedinta   Surugiu  Daniel  da  citire   ordinii   de zi  : 
1.  Proiect  de  Hotarare  privind     luarea  la cunostinta   de incetarea  de drept , 
inainte  de  expirarea duratei  normale a  mandatului  de consilier  local   a d-nului   
ZAHORNEANU   DAN       , consilier  local   in cadrul Consiliului  local al comunei  
Livezi , judetul     Bacau            ca urmare   a      pierderii    calitatii  de membru  al 
partidului politic pe   a carei  lista  a fost  ales  .  
 
 
                     2. Proiect  de  Hotarare  privind  luarea  la cunostinta   de incetarea  de 
drept , inainte  de  expirarea duratei  normale a  mandatului  de consilier  local   a d-
nului   GHINEŢ  IOAN         , consilier  local   in cadrul Consiliului  local al comunei  
Livezi , judetul     Bacau            ca urmare   a      pierderii    calitatii  de membru  al 
partidului politic pe   a carei  lista  a fost  ales  .  
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                     D-nul Presedinte  de sedinta  Surugiu  Daniel  arata ca au mai  fost  
introduse  inca  2 puncte  pe ordinea   de  zi  :  
 
                     3. Proiect  de  Hotarare  privind    completarea Consiliului local al 
comunei Livezi ,judetul Bacau , ca urmare a vacantarii unui loc din  Consiliul local  
prin   incetarea   incetarea  de drept , inainte  de  expirarea duratei  normale a  
mandatului  de consilier  local   a d-nului   GHINET   IOAN         , consilier  local   in 
cadrul Consiliului  local al comunei  Livezi , judetul     Bacau            ca urmare   a      
pierderii    calitatii  de membru  al partidului politic pe   a carei  lista  a fost  ales  si  
declararea  ca  vacant  a  locului sau  de consilier  local    si  validarea mandatului  
de consilier Local  al d-nei     TĂRCUŢĂ  ELENA   . 
 
                       4. Proiect  de  Hotarare  privind        completarea Consiliului local al 
comunei Livezi ,judetul Bacau , ca urmare a vacantarii unui loc din  Consiliul local  
prin   incetarea   incetarea  de drept , inainte  de  expirarea duratei  normale a  
mandatului  de consilier  local   a d-nului   ZAHORNEANU   DAN       , consilier  
local   in cadrul Consiliului  local al comunei  Livezi , judetul     Bacau            ca 
urmare   a      pierderii    calitatii  de membru  al partidului politic pe   a carei  lista  
a fost  ales  si  declararea  ca  vacant  a  locului sau  de consilier  local    si  validarea 
mandatului  de consilier Local  al d-nei     GIURGIU  VERONICA  . 
 
                          Supusa  la  vot ,  ordinea de zi , cele 4 puncte  , a fost aprobata    cu 
unanimitate   de voturi  , 13   voturi pentru .  
 
 
                          D-nul Secretar  Neica  Eusebiu  arata ca numai o parte  din  d-nii  
consileri au depus   rapoartele  proprii  de activitate , care vor fi  facute  publice prin 
afisare . La  aceasta sedinta din luna august ,2017  , a depus   raport  de  activitate d-nul  
consilier  Coaca  Vasile- Gabi   . Deasemeni  prezinta  raportul  de control efectuat  la 
comuna  Livezi  de Institutia Prefectului , judetul  Bacau  si  masurile  care trebuie sa fie 
luate in urma controlului . Deasemeni  trebuie  ca fie  consilier  local , precum si  
primarul si viceprimarul  trebuie sa depuna  declaratii privind  accesul la propriul dosar  
si   deconspirarea  Securitatii  , conform adresei de la CNSAS.  
 
                         D-nul consilier  Lungu  Nicolaie  arata ca   este bine  ca s-a facut  sfintire 
la  primarie ,  au venit 8 preoti , dar  era  asa de spurcata  primaria inainte   de s-a facut 
sfintire,  dar poate  e mai rau acum   ca inainte . De ce  permiteti  dezinformarea 
cetatenilor , de ce nu se respecta  Ordinul de Prefect  si roaga   pe d-nul Viceprimar  sa 
culeaga  ceea ce  este  bun  nu doar lucruri  rele . A fost  o sesizare  pe Valea  Rea , s-a 
blocat  un drum de acces  si cetateanu este  trimis de la unul la altul , de la Primarie  la 
Politie .  
     D-nul  consilier  Busuioc Ionel  arata ca  poate  d-nul Viceprimar  este  
singur  si are nevoie de ajutor  , are multe   cereri   nerezolvate . Trebuie sa prelungim  
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reteaua de apa  potabila la Balaneasa , sa facem acel podet  care  este  de atata  timp  . 
Poate  ca este  mai bine  sa  dizolvam  Consiliul  Local  . 
 
    D-nul consilier  Lungu  Nicolaie  arata ca  poate  d-nul Viceprimar  este  
singur  si  trebuie sa  angajeze  consilier  personal . Sunt  multe probleme  nerezolvate   
inclusive  sa tragem   apa  la Farmacie , are  cerere  de la inceputul  anului . Se ofera de 
dea  ajutor  si sprijin  d-nului   Viceprimar   Ichim  Sorin .  
Lumea  vorbeste  , este  dezinformata  si trebuie rezolvate  problemele din comuna Livezi 
. 
                           D-nul  Viceprimar  Ichim  Sorin arata ca  de abia  acum va rezolva  mai 
multe  probleme  , poate  chiar mai mult  decat  Craciun Gioni .  
 
                           D-nul  Presedinte  de sedinta   Surugiu  Daniel  , ia ca o amenintare  
afirmatia  d-nului Viceprimar . Ce vrea   d-nul Viceprimar  , nu se rezolva  problemele  
prin amenintare , cu proiecte  nu altfel  . De ce nu  veniti  cu  proiecte pentru  cetateni , nu 
cu amenintari ,nu stiti sa faceti  nimic  ,  decat  amenintari .  
 
                          Inainte de a se intra in ordinea de zi , d-nul Presedinte de sedinta  Surugiu  
Daniel  , de cuvantul d-nului Viceprimar  . 
 
 
                       D-nul Presedinte de sedinta Surugiu  Daniel     arata ca se trece la ordinea 
de zi  . 
                   Se trece  la primul punct  de pe ordinea de zi   . 
                   D-nul  Presedinte  de sedinta  Surugiu  Daniel  invita  Comisia  de validare  
din cadrul Consiliului  local  al comunei  Livezi  sa  prezinte  rapoartele   acestei  comisii  
la Proiectele  de hotarare  initiate  .  
 
                   D-nul  Viceprimar  Ichim  Sorin , Secretarul  comisie  de validare  da citire  
rapoartelor  intocmite  in  cadrul comisiei  de validare   , in numar   de 4  la cele 4  
proiecte  de  hotarare   de pe  ordinea  de zi  .  
 
                  1. D-nul Presedinte de sedinta  Surugiu   Daniel     da cuvantul d-nului  
Secretar    . 
 
                      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  Surugiu  Daniel      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. 
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                        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      Surugiu  Daniel        supune la vot  
adoptarea acestui Proiect  de Hotarare  , care este  aprobat  cu unanimitate   de voturi , 13  
voturi pentru . 
 
 
                  2. Se trece   la  punctul al doilea  de pe ordinea  de zi . 
 
. D-nul Presedinte de sedinta  Surugiu   Daniel     da cuvantul d-nului  Secretar    . 
 
                      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  Surugiu  Daniel      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      Surugiu  Daniel        supune la vot  
adoptarea acestui Proiect  de Hotarare  , care este  aprobat  cu unanimitate   de voturi , 13  
voturi pentru . 
 
    3. Se trece  la punctul nr. 3  de pe ordinea de zi  . 
 



                                                            8. 
                    D-nul Presedinte de sedinta  Surugiu   Daniel     da cuvantul d-nului  
Secretar. 
 
                      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  Surugiu  Daniel      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      Surugiu  Daniel        supune la vot  
adoptarea acestui Proiect  de Hotarare  , care este  aprobat  cu unanimitate   de voturi , 13  
voturi pentru . 
 
                        D-na  TARCUTA  ELENA   depune  juramantul in calitate  de consilier  
local in cadrul Consiliului local  al comunei  Livezi , judetul Bacau  . 
Apoi  este  felicitata  de d-nul Presedinte  de sedinta , Surugiu  Daniel , dl Viceprimar  
Ichim Sorin  si  de  d-nul  secretar  Neica  Eusebiu  , in aplauzele  d-nilor consilieri .  
 

4. Se trece la punctul 4  de pe ordinea de zi .  
 
                   D-nul Presedinte de sedinta  Surugiu   Daniel     da cuvantul d-nului  Secretar. 
 
                      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  Surugiu  Daniel      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. 



       9.  
      
                        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      Surugiu  Daniel        supune la vot  
adoptarea acestui Proiect  de Hotarare  , care este  aprobat  cu unanimitate   de voturi , 13  
voturi pentru . 
 
                        D-na   GIURGIU  VERONICA    depune  juramantul in calitate  de 
consilier  local in cadrul Consiliului local  al comunei  Livezi , judetul Bacau  . 
Apoi  este  felicitata  de d-nul Presedinte  de sedinta , Surugiu  Daniel , dl Viceprimar  
Ichim Sorin  si  de  d-nul  secretar  Neica  Eusebiu  , in aplauzele  d-nilor consilieri .  
 
 
 
 
  
                          Nemaifiind si alte  puncte pe odinea de zi  d-nul Presedinte de sedinta  
Surugiu  Daniel   arata ca  si la aceasta  ora Dispozitia  ilegala   de pe  usa  primarului  
este  tot  acolo  , nu a fost data  jos , apoi   declara sedinta  inchisa  .   
 
 
               Drept pentru  care am incheiat  prezentul proces verbal .  
 
 
 
 
 
 
 
                PRESEDINTE  DE SEDINTA      
                CONSILIER        SECRETAR 
                SURUGIU  DANIEL                         NEICA  EUSEBIU  
 
 
 


