
$EDINTA ORDINARA CONSILIUL LOCAL AL CoMUNEI LIVEZI JUDETUL BACAU
-MARTI ,29.11.2A22 :

comunicatd cdtre Consiliul local al ComuneiLivezi, de CAMERA DE CONTURI a JUDETULUI
BACAU , prin care se comunica Raportul de audit financiar nr. 65943 din02.08.2022 impreund
cuDecizianr.26 din 31.08.2022 ,emisd de directorul adjunct alCamereide Conturi Baciu,
pentru inldturarea deficienlelor constatate gi consemnate in urma misiunii " Auditul financiar asupra
conturilor anuale de execufie ale bugetului local " desfbquratd" laU.A.T.C. Livezi -iniliat de primar
qi aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate .

2. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei qi statului de funclii pentru aparatul de
specialitate al primarului si a structurilor subordonate Consilului Local al comunei Livezi.iud.Bacau
inifiat de primar Ei aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate.

3.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de qedinld a Consiliului local al comunei Livezi ,
judetul Bacau pentru o perioadd de trei luni : DECEMBRIE ,2022 ,IANUARIE, FEBRUARIE
,2023 -iniliat de primar ;i aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate.

ORDINE DN ZI

1. Proiect de hotarare privind luarea la cunogtinfd a

Initiatorul Proiectelor
d-nul SORIN ICHIM

adresei nr. 73739 din 06.09.2022

de Hotarare este Primarul comunei Livezi , judetul Bacau ,



ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILruL LOCAL AL COMUNEI LIVEZI

PRoTECT DE HorAnAnB
Nr. 12916 din 21.11.2022

privind luarea lacunoqtin{d a adresei nr.73739 din06.09.2022 comunicat| cdtre Consiliul
local al Comunei Livezi, de CAMERA DE CONTUN a JUDEJULUI BACAU , prin care se
comunicaRaportul deaudit financiar nr. 65943 din02.08.2022 impreund cuDecizianr.
26 din 31.08.2022 , emis[ de directorul adjunct al Camerei de Conturi baciu, pentru
inldturarea deficienlelor constatate si consemnate in urma misiunii " Auditul financiar asupra
conturilor anuale de execufie ale bugetului local " desftquratd la U.A.T.C. Livezi .

Consiliul Local al comunei Livezi, judetulBacau, intrunit in sedinta ordinara din data
de 29.11 .2022.

Avand in vedere Referatul de aprobare a Primarului comunei Livezi, judeful Bacau ,
D-nul SORIN ICHIM , nr. 12925 din 21.11.2022, cu privire la adresele gi deciziile Camerei de
ConturiBacau, Raportul compartimentului de specialitate nr. 12915 din 2l.ll.2077 intocmit de
Secretarul^general al comunei Livezi, judelul Bac6u , d-nul Eusebiu Neica , .

lnbaza avizelor comisiilor de specialitate ale Consiliului local Livezi;
Avand in vedere adresa nr.73739 din 06.09.2022 comunicatL cdtre Consiliul local al

comunei Livezi, D-nului Secretar general de GAMERA DE CONTURI a JUDETULUI
BACAU , prin care se comunicaDecizianr. 26 din 31 .08.2022 , emisd de direciorul adjunct
al Camerei de Conturi Bacdu, pentru inldturarea deficienlelor constatate si consemnate in urma
misiunii " Auditul financiar asupra conturilor anuale de execufie ale bugetului local,' desfrguratd
la U.A.T.C. Livezi

ln temeiul prevederilor art. l29 alin.(l) , alin.(Z), lit. "b " alin. 4 ,lit.-a- , art. 136,ali' (1)
, att. I39, alin.(l) qi art.196, alin.(l), lit.a din oUG.57l20l9, privind codul Administrativ, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare,

Propunem Consiliului local al comunei Livezi, judetul Bacau , adoptarea urmatorului
proiect de Hotarare :

Art.l. Consiliul local al comunei Livezi, judetulBacau'ia lacunoqtin{i de adresa
nr' 73739 din 06'09-2022 inaintatb cdtre Consiliui local al Comunei Livezi , prin care se
comunicaRaportul deaudit financiar nr. 65943 din02.08.2022 impreuna cuDecizia nr.26 din31'08'2022 'emisl de directorul adjunct alCamereidi: Conturi Bacdu,pentruinldturarea
deficienfelor constatate gi consemnate in urma misiunii " Auditul financiai asupra conturilor
anuale de execufie ale bugetului local " desftguratd la Unitatea Administrativ Tlritoriald Comuna
Livezi

Art.2.Prweitu'Flo6rfre vafi dusi laindeplinire dePrimarul comunei Livezi, judetul
Bacau prin compartimentele de specialitate .

. Art.3 . Hotdrdrea adoptatd se transmite prin grija secretarului general al comunei Livezi
cdtre: Institufia Prefectului Judeful Bacau , Camera de conturi Judelul Bacau ,primarului comunei
Livezi gi se aduce la cunogtinli publicd prin afigare la panoul public de afigaj gi pe pagina proprie
de internet

Inifiatorul Proiectului de Hotarare este primarul comunei Livezi, judeful Baoau, d-nul pRIMAR
SORIN ICHIM

g AVVATPENTRULEGALIIAIA



ROMANIA
JUDETUL BACAU
UAT COMTINA LIVEZI
Nr.12925 l2l .11.2022

. in temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr.5712019 privind Codul
Administrativ, imi exprim ini{iativa de promovare a unui Proiect de Hotar6.re privind luarea
la cunostinta aDeciziei nr. 26 din 3 I .08.2022, emisa de catre directorul adjunct al Camerei de
Conturi Bacau, pentru inlaturarea deficientelor constatate si consemnate in Raportul de audit
financiar nr. 65943/02.08.2022, in susjinere a cdreia formulez prezentul:

REFERAT DE APROBARE:

Av6nd in vedere:

a) Deciziarv.26 din 31.08.2022 qi Raportul de audit financiar nr.659431 02.0g.2022
pentru Deciziant.261 31.08.2022, a Camerei de Conturi Bacdu, inregistrata la UAT
Comuna Livezi,judeful Bacdu sub nr. 76gg/ 09.09.2022.

b) aft" 129 alin. (1), lit. b), atin. (4) lit. a) din ouG nr. 57/ 2019 privind codul
Administrativ, cu modifi carile si completarile ulterioare;

Se impune ducerea la indeplinire a mdsurilor stabilite ?n Decizi a nr.26 din 31 .0g.2022
Ei a Raportului de audit financiar nr. 659431 02.a8.2022 pentru Decizianr.26/31.0g.2022 si
luarea mdsurilor necesare pentru aplicarea acesteia.

Supun spre aprobare Consiliului Local al ComuneiLiveziProiectul de Hotdrare privind
luarea la cunostinta aDeciziei m.26 din 31 .08.2022, emisa de catre directorul adjunct al
Camerei de Conturi Bacau, pentru inlaturarea deficientelor constatate si consemnate in Raportul
de audit financiar nt. 65943 102.09.2A22.

Drept pentrupare supun aprobdrii dumneavoastfd aldturatul proiect de hotdr6r.e.



ROMANIA
JUDE,TUL BACAU
UAT COMIINA LIVEZI-
SECRETAR GENERAL -
Nr. 12915 din 21 11.2022

RAPORT COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

La Proiectul DE HOTAnanp Nr. 12g16 din21.11.2022
,,privind luarea lacunogtinld a adresei nr.73739 din 06.09.2022 comunicatd, catre Consiliul
local al Comunei Livezi, de CAMERA DE CONTURI a JUDEJULUI BACAU , prin care se
comunicaRaportul deaudit financiar nr. 65943 din02.08.2022 impreund cuDecizia nr. 26 din
31.08.2022 , emisd de directorul adjunct al Camereide Conturi Bacdu, pentru inliturarea
deficienfelor constatate qi consemnate in urma misiunii " Auditul financiar asupra conturilor
anuale de execulie ale bugetului local " desfrquratd, laU.A.T.C. Livezi .,,

Vd aduc la cunogtin{d faptul cd la gedinfa ordinard din data de 03.10.2022 a
Consiliuiui local al comunei Livezi, judelul Bacdu a fost iniliat ,, Proiectul de Hotdrdre privind
luarea lacunogtinli a adresei nr.73739 din 06.09.2022 comunicatd, cdtre Consiliul local al
Comunei Livezi, D-nului Secretar general , de CAMERA DE CONTURI a JUDETULUI
BACAU ,princarese comunicaDecizianr.26 din 31 .08.2022 ,emisd de directorul adjunct al
Camerei de Conturi Bacdu, pentru inldturarea deficien{elor constatate qi consemnate in urma
misiunii " Auditul financiar asupra conturilor anuale de execulie ale bugetului local ,, desfrguratd
la U.A.T'C . Livezi " -iniliat de primar ;i aviz din partea tuturor comisiilor de specialit ate .

Proiectul deHotarare afost respins cu 12 voturi, impotriva(s-au abfinut d-nii consilieri :

CRACIL'N GIONI , BUSUIOC IONEL , BUSUIOC VIO.REL-REMUS , BUTU IULIAN )
COSTIA DAN, MANOLE VASILICA , MOCOI DORINEL- VALENTIN , PRICOP
GHEORGHE- ADRIAN , PADURARU GEORGEL , HARJANU ELENA. SIMONA ,
SURUGIU DANIEL gi TALABAN ALIN ) ,l2 consilieri prezenli din 15 consilieri alesi si
validaJi

in aceste condilii vom propune din nou Consiliului local al comunei Livezi
adoptarea Proiectului DE H o rA nA n e Nr. 12g16 din 21.1 1.2022
,.privind luare4 la cunogtinld a adresei nr.77739 din 06.09.2022 comunicatd cltre Consiliul
local al comunei Livezi, de cAMERA DE CONTURI a JUDETULUI BACAU , prin care se
comunicaRaportul deaudit financiar nr. 65943 din02.08.2022 impreund cuDecizia rv. 26 din
31.08.2022 ,emisd de directorul adjunct alCamereide Conturi Batdu,pentruinliturarea
deficienfelor constatate qi consemnate in urma misiunii " Auditul financiai asupra conturilor
anuale de execulie ale bugetului local " desfdsuratl laU.A.T.C. Livezi ." ,proiect pe care ?l
avizez de legalitate .

LIVEZI
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Cdtre.

CCINSILtrUL L${-'AL A[, COIVIU}.IEI LIVEZI

DormuluilDoalr:nei $ecret*r General.

In temeiul prevederiior art. 33 alin. {lJ din Legea ilr. 9411992 privind organizarea $i

fi"incliotrarea (hrr.tii de Conhrri, rep*blicirtd, gi ale pct. l8ii rtrin Regulamentll privind orgatrizarea

gi eiesii;nrarea activitdtilor specifrce Curfii de C.crnluri, precunr qi valorilicareil actelar rezultate

din acsste ar,ti\'-ita!i, aprotrat prin Ilotf,rdrea Plenului Cur{ii de Conturi lr. 15S,?014. rritrans*ritern
alIlurat" spre anaiizd hr prima gedinli de *onsiliu lccal, Rapor{ul de audit financiar nr.
SS945\i|2'08.2S22 ?nlprennd cu Detizia nr. ?6 din 31.08.2022, e,misd de cdtre direclor"ui adjurcr
gi Caulerei de Conturi Bacdu" pentru inldturarea rleficienlelor colrstatale gi ccnsemrate in nr*ra
misiufiii: "Auditul fllrzuir.iar asupra iolturilor anuale de *xecutie ale trugetglui 1:c3l'" clurslfuurati

la Lr:{TC l-ivezi.

Ilup;i itrtrunirea cnnsili*rilor locali v5. solicit5:n *d o*irunu*itr1i un extrirs din pr.*ce-sul

veri:al d* .5erlinfi inpreun[ cu o c*pie i-r hot[rarii truate fati d* mdstrrile dispuse prin decizie.

NIRECTCIR,

.\lexandru f ictsn I{ITLLESCU

5lr. Nir:alae Eiiicsscu rtr" S, Mn*. Bariir, Cod 6000S?, nZi+Si0eU1,,,,,,,,,,,,,

].

w$rw.{:rtrtea.b.c{rtituri.rr:. r:ctiatau 6rer.ro



ROM,A,NIA
JUDETUL BACAU
CONSILruL LOCAL AL COMIINEI LTVEZT

PRoTECT DE HorAnAnE
Nr. 12919 dtn27.11.2022

Privind alegerea presedintelui de ;edinld a Consiliului local al comunei Livezi, judetul Bacau
pentru o perioadd de trei luni : DECEMBRIE,2022 ,IANUAzuE, FEBRUARIE ,2023 .

Consiliul local al comunei Livezi , judetul Bacau ,intrunit in sedinta ordinard din data de
29.11.2022.

inbaza Referatului deaprobare nr. 12918 Din 2l.Il .2022 alPrimarului comuneiLivezi.
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 12917 din 21 .1 1 .2022 intocmit de Secretarul

general al comunei Livezi ,

inbaza Hotdrdrii Consiliului local al comunei Livezi Nr. 52 din 23.12.2020 privind,
aprobarea Regulamentului de Organizare qi Funclionare al Consiliului Local al comunei Livezi .
judetul Bacau, cap. II, art.6 .

JinAnd cont de Hotbrdrea Consiliului Local Livezi Nr. 35 din 07.09 .2022,privind
alegerea presedintelui de gedinfd a Consiliului local al comunei Livezi, judetul Bacau pentru o
perioadd de trei luni SEPTEMBRIE, ocToMBRIE,NOIEMBRIE ,i022. ,

Avdndinvedere art.I23 alin.( 1)art.l29,alin (l) , art.l39 alin. (3), lit. ,'a,, siart 196,
alin.(l) ht."a" din Ordonanta de Urgentam.5712019- privind Codul administraiiv,

Propunem Consiliului local al comunei Livezi Propunem Consiliului local al comunei Livezi,judeful Bacau , adoptarea urmatorului proiect de hotarare :

Aft. 1. Domnul/Doamna consilier
PreqedintedeSedin!5aConsiliului1ocalul"o1u
data 29.1r.2022 , pentru o perioadd de trei luni : DECEMBRIE ,2022 ,IANUARIE
.2023 .

se alege ca
ordinard din

, FEBRUARIE

Art.2. Secretarul general al comunei Livezi va inainta qi comunic aprezentahotar6re
autoritalilor qi persoanelor interesate, Primarul comunei Livezi, judetul Bacau;i Instituliei prefectului
Judetul Bacau

Initiatorul Proiectului de Hotdrdre este Primarul comunei Livezi, judetul Bacau, d-nul Sorin
Ichim

AYIZAT PENTRU
SECRETAR GENERAT a1 COM YEZI

LE

EU NEICA



RoMAxra
JUDETUL BACAU
COMIINA LIVEZI
Nr. 12918 DIN 21.11 .2022

REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de Hotdrdre privind alegerea presedintelui de qedinfd a Consiliului local al
comunei Livezi,judetul Bacau pentru operioadd de trei luniDECEMBRIE .2022
,IANUARIE , FEBRUARIE ,2023.

inbaza Hotdrdrii Consiliului local al comunei Livezi Nr. 52 din 23.12.2020
privind aprobarea Regulamentului de Organizare ;i Funclionare al Consiliului Local al
comunei Livezi, judetul Bacau, cap. II, art. 6 .

lindnd cont de Hotdrdrea Consiliului Local Livezi Nr. 35 din 07.09 .2022,
Privind alegerea presedintelui de qedinfd a Consiliului local al comunei Livezi, judetul
BACAU PENtru O PCTiOAdd dC trci IUNi SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE , NOIEMBRIE
2022., acum trebuie ales un nou Presedinte de qedinfd pentru o perioada de 3 luni .

Astfel trebuie ales un nou preqedinte de qedinld a Consiliului local al comunei
Livezi, judetul Bacau pentru o perioadd de 3 luni .Propunem alegerea unui preqedinte de
gedinld a Consiliului local Livezi pentru o perioadd de 3 luni , DECEMBRIE .2022
,IANUARIE , FEBRUARIE ,2023.



RoMANra
JUDETUL sacAu
COMTINA LIVEZI
SECRETAR GENERAL
Nr. 12917 DIN 21.11 .2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de Hotdrdre privind alegerea presedintelui de qedinfd a Consiliului local al
comunei Livezi, judetul Bacau pentru o perioadd de trei luni : DECEMBRIE .2022
,IANUARIE , FEBRUARIE ,2023.

Av6nd ?n vedere Proiectul de Hotarare privind alegerea Preqedintelui de
qedinld a consiliului local al comunei Livezi, judeful Bacdu , iniliat de prlmarul comunei
Livezi, judeful Bacdu vd aduc la cunoqtiinld urmdtoarele :consiliul local alese dintre
membrii sdi, in termenul stabilit prin regulamentul de organizare qi func{ionarJ a consiliului
local, un preqedinte de gedin{d, pe o perioadd de cel mult 3 luni, care conduce gedintele
consiliului qi semneazd hotdrArile adoptate de acesta.
Preqedintele de qedinfd se alege prin vot deschis cu majoritate simpld, prevdzutd,la art. 5, lit.
ee).
(2) Consilierul local ales in condiliile alin. (1) poate fi schimbat din funclie, la iniliativa a
cel pulin unei treimi din numdrul consilierilor locali in funcJie, prin hotdrare adoptata cu
majoritate absolutd.
(3) in-cazul in care preqedintele de qedinjd lipsegte, la propunerea consilierilor locali, din
rindul acestora este ales un alt pregedinte de qedin{d, pritr hotatare adoptatd cu majoritate
simpld, care conduce qedinla respectivS. Acesta 

"*.r.lta 
pentru aceastd gedintd atribuliileprevdzute de prezentul cod pentru preqedintele de gedinld.

(4) Preqedintele de qedinla exercitd urmdtoarele atribulii principale:
a) conduce qedinJele consiliului local;
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotdr6ri qi anun{d rezultatul votdrii, cu
ptecizarca voturilor pentru, a voturilbr impotrivd gi a ablinerilor numdrate qi eviden{iate de
secretarul generai al unitbfii/subdiviziunii administrativ-teritoriale in procesul-verbal al
qedinfei;
c) semneazd procesul-verbal al gedintei;
d) asigurd menlinerea ordinii, in condiliile regulamentului de organizare gi func{ionare aconsiliului local;
e) supune votului c6nsilierilor locali orice problemd care intrd in competenJa de
solu{ionare a consiliului local;
f) aplicd, dacd este cazul, sanctiunile prevdzute la art.233 alin. (1) sau propune
consiiiului aplicarea unor asemenea sancliuni, dupd caz;
g) indeplineqte alte atribulii prevdzute de lege, de regulamentul de organizare gi
funclionare a consiliului local sau alte insdrcindri daie de cdtre consiliul local.

Astfel avizez pentru legalitate alegerea unui Pregedinte de qedinfd a Consiliului
local Livezi pentru o perioadd de 3 luni : DECEMBRTE ,2022 ,IANUARIE .
FEBRUARTE.2023.

LTVEZI


