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                                              P R O C E S       V E R B A L  
 
 
    Incheiat  astazi   31.10  .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 . 
Intarzie  d-nii  consilieri  : Costia  Dan ,  Talaban   Alin  si Ghinet  Claudiu  . 
 
                        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-na     Consilier TĂRCUŢĂ   
ELENA    . Supusa la vot  propunerea  a fost  adoptata  cu  unanimitate  de voturi ,   12  
voturi  pentru .  
 
                       D-na  PRESEDINTE  DE SEDINTA TĂRCUŢĂ   ELENA  multumeste  
pentru  increderea  acordata  si  arata ca  se vor discuta  mai intai  proiectele  de hotarare  
de pe ordinea  de zi  si apoi  probleme  diverse . Doreste  ca luarile  la cuvant  sa fie  
concise  , la  subiect  , iar ceea ce   va spune  sa  nu fie luat personal , dar   trebuie sa fie  
o sedinta  disciplinata  . 
 
                     A  venit   la sedinta  d-nul consilier  Ghinet  Claudiu si d-nul consilier  
Costia  Dan.       
                       Inainte  de a se intra in ordinea de zi  d-na   Presedinte  de sedinta   
TĂRCUŢĂ   ELENA     , 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 , 13  voturi pentru  si 1  abtinere ( 
s-a abtinut d-nul consilier  Harbuleanu  Adrian  care  a lipsit motivat la sedinta  anterioara  
.  
 
                         D-na  Presedinte  de sedinta   TĂRCUŢĂ   ELENA da  citire   ordinii   de 
zi  : 
                   1.  Proiect  de  Hotarare  privind     desemnarea  reprezentantilor     
Consiliului Local al comunei Livezi, judetul Bacau  în Consiliul de administratie al 
Şcolii Gimnaziale Nr.1 Livezi. 
 
 

                   2.   Proiect  de  Hotarare  privind  Privind  revocarea  Hotararii 
Consiliului Local   al comunei Livezi  , nr. 32  din   29.09.2017    , privind “  



       2. 
aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice altele decat cele de alimentare cu 
apa potabila si de canalizare   ” . 
 
 

                  3. Proiect  de  Hotarare  privind delegarea unui consilier local pentru a 
îndeplini temporar atribuţiile Viceprimarului comunei Livezi  , intrucat  
viceprimarul   a fost  desemnat înlocuitor   al primarului .  
 
Initiatorul Proiectelor  de Hotarare  este  Primarul comunei Livezi, judetul Bacau , 
d-nul  Ichim  Sorin . 
 
                   Punctul  (3)  de pe ordinea de zi  a fost  introdus ulterior  de  d-nul primar  
Ichim Sorin pe ordinea  de zi .  
 
                          Supusa  la  vot ,  ordinea de zi, toate  cele 3  puncte   a fost aprobata    cu 
unanimitate  de voturi  , 14   voturi pentru .  
 
                          Inainte de a se intra in ordinea de zi , d-na  Presedinte de sedinta   
TĂRCUŢĂ   ELENA   , de cuvantul d-nului Primar  . 
 
                        D-nul  Primar   Ichim   Sorin  prezinta  activitatile  desfasurate  si actiunile 
intreprinse  de la anterioara  sedinta  de consiliu  local   si arata  ca  a avut  o discutie 
saptamana  trecuta , intr-o sedinta  cu d-na Prefect, legata  de fenomenele  , precare, 
periculoase  cu care  se pot confrunta  cetatenii , asigurarea   materialelor  antiderapante  
in comuna , probleme pe  care  noi le-am rezolvat  si   completarea   cu materialele  
antiderapante in lazile specifice  cu materiale antiderapante  din fiecare  zona  a comunei  
. Se va asigura permanenta  in Primarie , se vor face  controale  in comuna . Este necesar  
sa asiguram  conditii de     gazduire , adapostire  pentru  eventualele  cazuri  de personne  
care  fac dializa   si femeile  insarcinate   A fost  prezent  la ministerul dezvoltarii si a fost 
depus  Proiectul PNDL 2 , intocmit si finalizat  de fostul primar   de d-nul Craciun Gioni . 
 
                     D-nul  consilier  Surugiu  Daniel   intreaba  de ce  nu se face nimic pentru  
comunitate ? A depus  un proiect  de hotarare  initiat  de  5  consilieri  locali  si  nu a 
primit  nici  acum un raspuns , de ce nu a fost  introdus pe ordinea de zi ? Se  fac  doar  
presiuni si a primit  o adresa   prin care  I se solicita  sa enumere  conturile  pentru  care 
solicita  cheltuirea banului  public . Adresa  e semnata  de  d-na Ionescu  Anca , care  nu e  
de la  contabilitate . El crede  ca  nu se stie  ce se mai face  aici .Se pune pumnul in gura. 
 
                   D-na  presedinte  de sedinta   TĂRCUŢĂ   ELENA  arata ca a  spus  inca   de 
la inceput sa  discutam  acum  doar   proiectele   de   pe  ordinea de  zi , in deplina 
disciplina   . 
 
                   D-nul consilier  Surugiu  Daniel   intreaba de  ce nu se raspunde , care sunt 
motivele,  e vorba de   conturile : 51.02, 61.02,67.02, 67.02, 70.02, 74.02. Solicita  
raspuns  pentru modul de cheltuire  a  sumelor din banul public  din aceste  conturi .  



                 3. 
                     D-nul  Consilier  Lungu  Nicolaie   arata ca  in urma furtunilor  din ultima 
vreme  au  fost  rupte  firele  de electricitate  care  duc la instalatia electrica  de la apa  
potabila  si trebuie  remediata   defectiunea pentru  ca este  pericol .  
Cu ce drept s-a blocat  proiectul initiat de cei 5  consilieri  locali   privind amenajarea  
centrului  civic  Livezi  ?  D-nul Viceprimar  a  incalcat  legea  , asa ceva nu se  poate , sa 
blochezi initiative  democratice  ale consilierilor locali pentru  interesele  cetatenilor  din 
comuna .  
 
                   D-nul Primar  Ichim Sorin   arata ca  , in urma  inregistrarii proiectului de  
hotarare  initiat de  cei 5 consilieri  locali  , a solicitat  tuturor  compartimentelor  din 
primarie  sa intocmeasa  rapoarte  ale compartimentelor  de  specialitate de resort  , la 
acest  proiect  de hotarare . Pana  in acest  moment  nu a primit  aceste  rapoarte  ale 
compartimentelor  de specialitate .  
 
                   D-nul  consilier  Lungu  Nicolaie   arata ca   nu se lucreaza dupa lege , d-nul 
Viceprimar , trebuie  sa  conduca  altfel  , sa se faca urgent  sedinta  extraordinara pentru 
aprobarea proiectului  de la  Centrul Civic .  Un tanar   a murit  intr-un accident  in 
centrul satului  Livezi , din cauza faptului ca nu este  amenajat  centrul comunei . Fostul 
primar  ne-a dus cu  “ fofarlica “  si nu a facut    nimica .  
 
                  D-nul consilier  Surugiu  Daniel  arata ca  are dreptul , in numele cetatenilor , 
sa  le  aduca  of-ul  in sedinta de consiliu . Reprezinta   pe cetatenii  din comuna , nu s-a 
tinut  cont de nevoile cetatenilor  din comuna. Ati angajat  consilier personal  un 
condamnat   si  nu aveti    moralitate   , cum aducem aici  un condamnat , sa  ne reprezinte 
, ce facem cu ilegalitatile din primarie . Cetatenii au dreptul sa stie, sa fie informati. 
 
                   D-nul  consilier  Talaban  Alin a venit  la sedinta  de  consiliu  local .  
 
                  D-nul  consilier  Lungu Nicolaie  intreaba de ce permiteti  eliberarea de acte  
false , intocmite de  d-na ing.  Dima Rodica , prin care  s-a Indus in eroare  un expert , ati 
semnat  in fals si primarul si secretarul . Cum mai poate aceasta  inginera  sa  
intocmeasca  aceste  documente . Aceste  lucruri  sunt ilegale .  
 
                   D-nul Primar  Ichim  Sorin  solicita  d-nilor  consilieri  sa vina cu  cu probe, 
dovezi  la  acuzatiile  pe care  le aduc  , nu doar  vorbe . 
 
                     D-nul consilier  Costia  Dan  arata ca   a fost instiintat de alegerea  unui  
viceprimar  , abia  inainte de sedinta. De ce nu s-a  facut  cunoscut  inainte acest  proiect 
de hotarare , la fel ca celelalte  proiecte , asa   cum au  fost  trimise odata   toate  
materialele  de sedinta pe care le-a primit . Macar  din  respect  trebuia  facut acest lucru . 
Trebuia sa fie  pus acest  punct  pe ordinea de  zi de  dinainte  de sedinta .  
 
                    1. D-na  presedinte  de sedinta  TĂRCUŢĂ   ELENA   arata ca se trece  la 
ordinea de zi , se trece  la primul  punct .  
 



               4.  
                    D-nul Secretar Neica   Eusebiu  da citire  proiectului  de Hotarare  si  
documentelor  de la acest  punct de pe ordinea de zi .  
 
                        D-na  presedinte  de sedinta  TĂRCUŢĂ   ELENA     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  Secretar  Neica  Eusebiu  , arata ca  , intrucat  este  vorba de 
persoane , se  va proceda  la vot  secret . Se  vor vota  cei  doi reprezentati ai Consiliului  
local  Livezi , in Consiliul de adimistratie  al Scolii  Gimnaziale   nr. 1  Livezi . 
 
                         D-na  presedinte  de sedinta  TĂRCUŢĂ   ELENA     invita    pe d-nii  
consilieri  sa faca  propuneri .  
 
                         D-nul  consilier  Mocoi  Dorinel  - Valentin  propune  pe d-na consilier  
TĂRCUŢĂ   ELENA .  
  D-na  consilier   TĂRCUŢĂ   ELENA      propune pe d-nul consilieri  
Aanei  Ionel .  
                        D-nul consilier  Surugiu  Daniel  propune pe d-nul consilier  Lungu 
Nicolaie .  
 
                        Se procedeaza la  votul secret , fiecare  consilier local primeste un buletin 
de vot , semnat  de presedintele  de sedinta si stampilat de secretar  , buletin care  contine 
cele  3 propuneri   , dupa exercitarea  votului  , buletinul de vot se impatureste  in 4  si se 
introduce in urna .  
Dupa exercitarea  votului  secret  se constata  ca  nu s-a inteles  bine modul de  votare   si 
in aceste conditii d-na presedinte  de sedinta  TĂRCUŢĂ   ELENA     , impreuna cu d-
nul secretar  , constata  ca acest  tur  1  de votare  este  anulat. Pentru  a nu mai fi discutii  
se va vota  art. 1  din  Proiectul de Hotarare , desemnarea  unui reprezentant  , din cei 
propusi  se va vota un singur  condidat , iar  la turul urmator   se va vota art. 2  din 
Proiectul de hotarare  . 
                      D-nul consilier  Costia  Dan arata ca nu este  de accord cu s-a votat  si  cum 
s-a  procedat  la anularea  turului 1 de vot secret  , nu este  de accord . 



 
     5.  
Au  fost  intocmite  din  nou  buletine de vot  cu cei  3 candidati , iar dupa  exercitarea  
votului  secret  , comisia  de validare  a numarat  buletinele  de vot  si s-a inregistrat 
urmatorul  rezultat : 
-Tarcuta  Elena- 4 voturi  pentru ; 
-Aanei  Ionel  -  6 voturi  pentru ; 
-Lungu Nicolaie – 5 voturi  pentru .  
 
                     D-nul  consilier   Aanei Ionel  in urma votului  secret , a fost  ales  primul 
reprezentat   al Consiliului Local  Livezi , in Consiliul de Administratie  al  Scolii 
Gimnaziale  nr. 1 Livezi .  
 
                      Se trece  la art. 2  din proiectul de hotarare , desemnarea  celui  de-al doilea 
reprezentant  in Consiliul de administratie al Scolii  Gimnaziale nr. 1 Livezi .  
                      D-na  presedinte  de sedinta  TĂRCUŢĂ   ELENA     invita    pe d-nii  
consilieri  sa faca  propuneri.  
                      D-nul consilier  Surugiu  Daniel  propune pe d-nul consilier  Lungu 
Nicolaie .  
                       D-nul  consilier  Mocoi  Dorinel  - Valentin  propune  pe d-na consilier  
TĂRCUŢĂ   ELENA .  
 
                        D-nul consilier  Costia  Dan , in semn  de protest  nu vrea  sa voteze  . 
                       Au  fost  intocmite  din  nou  buletine de vot  cu cei  2 candidati , iar dupa  
exercitarea  votului  secret  , comisia  de validare  a numarat  buletinele  de vot  si s-a 
inregistrat urmatorul  rezultat : 
-Lungu Nicolaie – 5 voturi  pentru .  
-Tarcuta  Elena -  9 – voturi pentru. 
-  1  vot  nul .   
                      D-na   consilier   Tarcuta  Elena   in urma votului  secret , a fost  aleasa  al 
doilea  reprezentat   al Consiliului Local  Livezi , in Consiliul de Administratie  al  Scolii 
Gimnaziale  nr. 1 Livezi .  
 
                       D-na  presedinte  de sedinta  TĂRCUŢĂ   ELENA            supune la vot  
adoptarea acestui Proiect  de Hotarare  , care este  aprobat  cu  majoritate  de   voturi , 1 4  
voturi pentru   si 1  abtinere ( s-a abtinut  d-nul consilier  Costia  Dan ). 
 
                       2. Se trece  la al doilea  punct  de pe ordinea  de zi .   
 
                       D-nul Secretar Neica   Eusebiu  da citire  proiectului  de Hotarare  si  
documentelor  de la acest  punct de pe ordinea de zi .  
 
                        D-na  presedinte  de sedinta  TĂRCUŢĂ   ELENA     invita  comisiile  sa  
prezinte  avizul comisiilor de specialitate .  
 
 



     6. 
                        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, arata ca 
deja a spus  ca era o nebuloasa  acolo  , o ilegalitate , a spus-o  deja . 
 
                         D-na  presedinte  de sedinta  TĂRCUŢĂ   ELENA            supune la vot  
adoptarea acestui Proiect  de Hotarare  , care este  aprobat    cu unanimitate  de voturi , 15  
voturi  pentru .  
 
                         D-nul consilier   Lungu  Nicolaie doreste  sa aduca  multumiri  publice  si 
felicitari   d-nului  Viceprimar  cu atributii de Primar , d-nul Ichim  Sorin  , care  a 
rezolvat  rapid   problema apei de la  Farmacie ,   fostul primar  ne plimba   cu  vorba  si  
nu a facut nimic .  Cand vrea  Sorin  poate .  
 
                          3. Se trece la  punctul 3  de pe ordinea de zi  .      
 
                       D-nul Secretar Neica   Eusebiu  da citire  proiectului  de Hotarare  si  
documentelor  de la acest  punct de pe ordinea de zi .  
 
                        D-na  presedinte  de sedinta  TĂRCUŢĂ   ELENA     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  , arata 
ca este  bine venit.. 
 



     7. 
                        D-nul  consilier  Costia  Dan  arata  ca sunt  deja 8 luni  de cand  nu mai 
avem Primar, Viceprimarul a preluat toate  atributiile  de  Primar   , avem nevoie de 
Viceprimar . Intreaba   de ce nu s-au organizat  pana acum alegeri  pentru  primar in 
comuna Livezi .  
 
                       D-nul  Primar  Ichim  Sorin  arata ca  Guvernul organizeaza  alegerile in 
cazul nostru alegeri  anticipate partiale  pentru  primar . Este  posibil , nu stie sigur , ca 
fostul primar  sa fi contestat   Ordinul de Prefect   , prin care  s-a constat  incetarea  de 
drept a mandatului  de  Primar , in instanta .  
 
                        D-nul  consilier  Surugiu  Daniel  arata ca  spune el ce s-a intamplat. 
Fostul primar a  contestat in contencios administrativ , ordinul de prefect . El  este  
condamnat   definitiv . Fostul Primar  a contestat  ordinul de prefect dar nu a primit    
termen .Mai  are  o condamnare    in alt  dosar .  
 
                         D-na  presedinte  de sedinta  TĂRCUŢĂ   ELENA     invita    pe d-nii  
consilieri  sa faca  propuneri .  
 
                        D-nul consilier  Lungu  Nicolaie  arata ca avem o comuna grea , cu 
probleme , lipsa apei potabile , imposibilitatea  de  a se  introduce gazul metan in comuna 
, sunt  elementele care    duc la necesitatea  alegerii   unui  Viceprimar in comuna Livezi  
, o persoana  care sa cunoasca  legile , sa rezolve problemele cetatenilor , o persoana  cu 
experienta , care a mai fost de 2 ori  Viceprimar . Propunerea sa pentru functia de 
Viceprimar  este  d-nul consilier Surugiu  Daniel , care  este  pentru binele  comunei  
Livezi  iar  actualul d-nul Viceprimar  ar avea  un si mai mare  sprijin  in persoana  d-
nului  Surugiu Daniel . 
 
                          D-nul  consilier  Ursu  Gabriel  propune  pentru  functia de Viceprimar 
pe d-nul consilier  Coacǎ  Vasile  -Gabi .  
 
                          D-nul  consilier  Surugiu  Daniel   arata ca deja cartile au fost  aruncate si 
multumeste  d-nului  Lungu pentru  propuneri, incredere   si  aprecieri , si ca sa   nu se 
mai repete  problema  din 2016  , cu o singura propunere  , va accepta  propunerea  facuta 
. 
                           D-na presedinte de sedinta  TĂRCUŢĂ   ELENA     arata  ca se vor 
intocmi buletine de vot cu cele  2 propuneri : Surgiu  Daniel -  A.L.D.E.  si  Coacǎ  
Vasile  -Gabi- P.S.D.  . 
Se procedeaza la  vot  secret , fiecare  consilier local primeste un buletin de vot , semnat  
de presedintele  de sedinta si stampilat de secretar  , buletin care  contine cele  2  
propuneri   , dupa exercitarea  votului  , buletinul de vot se impatureste  in 4  si se 
introduce in urna .  
 
                         Rezultatul  votului  secret  este  urmatorul :  
 -Surugiu  Daniel a obtinut  5  voturi pentru . 
-Coacǎ    Vasile  - Gabi    a   obtinut  10  voturi  pentru .  



               8.  
 
                      Ca urmare  d-nul consilier  Coaca   Vasile  - Gabi  a fost  delegat  pentru a 
îndeplini temporar atribuţiile Viceprimarului comunei Livezi  , intrucat  viceprimarul   a 
fost  desemnat înlocuitor al primarului . 
 
                         D-na  presedinte  de sedinta  TĂRCUŢĂ   ELENA       arata  ca  in urma 
votului  secret , Proiectul   de Hotarare   este  aprobat    cu majoritate  de voturi , 10 voturi 
pentru  si  5  voturi  impotriva .  
 
                        D-nul consilier  Costia   Dan  arata  ca  nu are apa  la bloc  , sotia  sa spala 
rufe  doar noaptea  cand curge apa . Nu e normal asa ceva , trebuie rezolvata si problema 
apei   in comuna .  
                        D-nul Primar  Ichim  Sorin   solicita  d-nului  Costia  Dan   sa-si  verifice  
instalatia proprie de apa  , nu are cum sa mai fie probleme  cu apa  si la bloc .  
 
                         D-nul  secretar  Neica  Eusebiu  arata  ca trebuie  sa  fie de accord  cu  d-
nul consilier  Costia  Dan ,  are dreptate , nu curge  apa   unde locuieste  in Livezi  decat  
noaptea   .  
 
                        D-nul  Secretar Neica   Eusebiu  solicita d-nilor /d-nelor  consilieri   care  
nu au depus declaratia de avere  si de interese  , sa depuna urgent aceste  declaratii 
intrucat  refuzul depunerii  acestor declaratii poate duce la pierderea mandatului  de ales 
local .  
                          Nemaifiind si alte  puncte pe odinea de zi  d-na   Presedinte de sedinta   
TĂRCUŢĂ   ELENA  , adreseaza    multumiri pentru  participare  si   declara sedinta  
inchisa  .   
 
 
               Drept pentru  care am incheiat  prezentul proces verbal .  
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