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PROCES — VERBAL 
incheiat astăzi, 25.10.2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei 

Licurici 
Şedinţa incepe la ora 14,00. 

Consiliul Local al comunei Licurici, a fost convocat in baza dispoziţiei Primarului 
comunei Licurici nr. 369 din 17.10.2019, privind convocarea Consiliului Local al comunei 
Licurici in şedinţă  ordinară  in data de 25.10.2019 , telefonic , prin invitaţii scrise şi prin 
afişarea acesteia la sediul instituţiei, in temeiul art.196 alin.(1) , lit (b) din Ordonanţa de 
Guvern nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Proiectele de hotărări, precum şi materialele insoţitoare au fost transmise tuturor 
consilierilor locali. Anunţul cu privire la proiectul ordinii de zi a fost afişat la sediul primăriei. 

Lucrările prezentei şedinţe ordinare a Consiliului Local al comunei Licurici se desfăşoară  
in sala de şedinţă  a consiliului local in sediul situat Comuna Licurici, sat Frumuşei, nr.69, 
judeţul Gorj. 

Din numărul total de 11 de consilieri locali in funcţie sunt prezenţi la deschiderea şedinţei 
10 consilieri locali, după  cum urmează: Armăşelu Popescu -Aurelian , Calotescu 
Calotescu Ion, Catrinoiu Norel, Cojocaru Ion —Nicolae, Diaconescu Mircea , Măciucă  Vasile, 
Moldovan Dragoş, Pirjol Ovidiu Ion şi Neu Gheorghe, intarzie domnul Ciobanu Adrian. 

Lista consilierilor locali convocaţi şi a celor prezenţi constituie anexă  la procesul verbal 
de şedinţă  şi se va depune la dosar. 

La şedinţă  participă  din partea executivului domnul primar Drăgulescu Liviu Doru, 
domnul secretar, Stroe Ion- Marius, doamna inspector, Banculea Lidia Giorgiana, din cadrul 
Compartimentului financiar-contabil impozite şi taxe locale, achiziţii publice, doamna 
Dumitraşcu Sorina Elena, asistent medical comunitar din cadrul primăriei Licurici, domnul 
Lăutaru Burlan Doru Claudiu, inspector de specialitate la Compartimentul arhivă  şi domnul 
Uţescu Ion. 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier local Moldovan Dragoş: 
intrucât sedinţa este legal constituită, declar şedinţa deschisă. 
Au primit toţi consilierii materialele proiectelor de hotărdri care sunt pe ordinea de zi . 
Ordinea de zi propusă  pentru astăzi, este următoarea: 

1. Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 
Local al comunei Licurici din data de 27 septembrie 2019, si a procesului verbal al şedinţei 
extraordinare din data de 16.10.2019; 

2. Project de hotărăre privind modificarea şi aprobarea Organigramei aparatului de 
specialitate al primarului comunei Licurici, şi a statului de funcţii pentru anul 2019. 

3. Project de hotărăre privind aprobarea unui schimb de terenuri intre primăria 
comunei Licurici şi Asociaţia Agricolă  ICONOM. 

4.Analiza privind intreţinerea drumurilor şi uliţelor comunale. 
5.Raport privind indosarierea documentelor create pentru arhivare. 
6.Raport privind serviciile şi activităţile de asistenţă  medicală  comunitară  derulate la 

nivelul anului 2019 
7. Informare privind pregătirea sezonului rece. 
8.Diverse. 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier local, Moldovan Dragoş: 
Sunt propuneri de modificare a ordinii de zi, propusă  pentru astăzi? 



Domnul primar Drăgulescu Liviu Doru: 
Stimaţi consilieri am suplimentat ordinea de zi cu un nou proiect: 
Project de hotărare privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 

2019, trim.IV. 
Domnul preşedinte consilier local Moldovan Dragoş: 
Cine este de acord cu ordinea de zi propusă  pentru astăzi? 
Cine este pentru? 10 voturi „ pentru"; 
impotrivă  ? nu sunt; 

Abţineri ? nu sunt, 
Vă  mulţumesc! 
Ordinea de zi a fost aprobată  cu 10 voturi „ pentru", . 
Trecem la primul punct de pe ordinea de zi propusă  pentru astăzi, şi anume: . 

Prezentarea spre aprobare a procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
comunei Licurici din data de 27 septembrie 2019, si a procesului verbal al şedinţei 
extraordinare din data de 16.10.2019, care se regăsesc in dosarul acestei şedinţe şi au fost 
puse, in prealabil, la dispoziţia consilierilor locali. 

Domnul preşedinte consilier local, Moldovan Dragoş; 
Dacă  nu sunt obiecţii in legătură  cu conţinutul acestor procese-verbale, in conformitate 

cu dispoziţiile art 138 , alin.(15) din Ordonanţa de Guvern nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ supun votului dumneavoastră  procesele—verbale ale şedinţelor prezentate mai 
sus ale Consiliului Local al comunei Licurici din data de 27.09.2019 şi respectiv 16.10.2019 

Cine este pentru? 10 voturi „ pentru"; 
impotrivă  ? nu sunt; 
Abţineri ? nu sunt, 
Vă  mulţumesc! 
Procesul- verbal al sedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Licurici din data 

de 27.09.2019, a fost aprobat cu 10 voturi pentru. 
Procesul- verbal al sedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Licurici din 

data de 16.10.2019, a fost aprobat cu 10 voturi pentru. 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier local, Moldovan Dragoş: 
În legătură  cu proiectul de hotărare ce urmează  a fi prezentat şi analizat in această  şedinţă, 

Project de hotărare privind modificarea şi aprobarea Organigramei aparatului de specialitate al 
primarului comunei Licurici, şi a statului de funcţii pentru anul 2019, este avizat pentru 
legalitate şi are ataşat raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate, 
precum şi raportul de avizare al comisiilor de specialitate, fund astfel indeplinite prevederile 
art.136 alin (8) din Ordonanţa de Guvern nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Discuţii dacă  sunt: 
Nu sunt discutii. 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier local, Moldovan Dragoş: 
Dacă  nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărare supus spre dezbatere şi aprobare 

consiliului local. 
Cine este pentru ? unanimitate - 10 voturi,, pentru"; 
tmpotrivă  ? nu sunt; 

Abţineri? nu sunt, 
Vă  mulţumesc! 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier local, Moldovan Dragoş: 
Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi punctul nr 3 şi anume: 
Project de hotărdre privind aprobarea unui schimb de terenuri ?titre primăria comunei 

Licurici şi Asociaţia Agricolă  ICONOM. 



În legătură  proiectul de hotărare, " Project de hotărare privind aprobarea unui schimb de 
terenuri intre primăria comunei Licurici şi Asociaţia Agricola ICONOM" acesta este avizat 
pentru legalitate şi are ataşat raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate, precum şi raportul de avizare al comisiilor de specialitate, fiind astfeHndeplinite 
prevederile art.136 alin (8) din Ordonanţa de Guvern nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ. 

Discuţii dacă  sunt: 
Domnul consilier Calotescu Ion: 
Vizavi de naşteri, o să  mai aibă  cine juca? 
Domnul Viceprimar Măciucă  Vasile: 
0 să  jucăm noi! 
Domnul consilier Diaconescu Mircea: 
Este foarte bună  locaţia! 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier local, Moldovan Dragoş: 
Dacă  nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărSre supus spre dezbatere şi aprobare 

consiliului local. 
Cine este pentru ? unanimitate - 10 voturi „ pentru"; 
impotrivă  ? nu sunt; 
Abtineri ? nu sunt, 
Vă  mulţumesc! 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier local, Moldovan Dragoş: 
Trecem la proiectul suplimentat pe ordinea de zi si anume proiect de hotărdre privind 

rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, trim. IV. 
In legatură  cu proiectul de hotărare, privind rectificarea bugetului local de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2019, trim. IV acesta este avizat pentru legalitate şi are ataşat raportul 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate, precum şi raportul de avizare 
al comisiilor de specialitate, fund astfehndeplinite prevederile art.136 alin (8) din Ordonanţa 
de Guvern nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Doamna Banculea Georgiana-Lidia: 
Prezintă  pe scurt proiectul de hotătire si anexa parte integrată  a proiectului cu sumele 

prevăzute pentru rectificare! 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier local, Moldovan Dragoş: 
Discuţii dacă  sunt? 
Domnul consilier Diaconescu Mircea: 
Cei de la şcoală  o să  vină  din nou cu hartie şi o să  le dam din nou bani de transport! 
Domnul consilier Calotescu Ion: 
Suntem singura primărie din zonă  care le dăm transportul! 
Domnul Viceprimar Măciucă  Vasile: 
Domnul director a adus mai multe cadre didactice de la Berleşti! 
Domnul consilier Cojocaru Ion Nicolae: 
Trebuia să  ridicăm mai de mult problema aceasta! 
Domnul consilier Calotescu Ion: 
Avem consiliu de administraţie, nu am auzit nimic! 
Domnul consilier Diaconescu Mircea: 
In mod normal, in consiliul de administraţie, eu trebuie să  iau apărarea părinţilor! 
Domnul consilier Calotescu Ilie: 
Noi suntem cu angajările la inspectorat, de ce aducem in discuţie lucrul acesta! 
Domnul consilier Calotescu Ion: 
Cu ce vă  deranjază  lucrul acesta? 
Domnul consilier Calotescu Ilie: 



Păi cum să  nu zic nimic dacă  ai atacat consilieri care fac parte din consiliul de 
administraţie la Şcoală! 

Doamna Banculea Georgiana-Lidia: 
Noi dărn din bugetul local carburantul! 
Domnul consilier Diaconescu Mircea: 
Prima dată  yin la şcoală, li se dau orele şi după  aia se due la Inspectorat. 
Domnul consilier Cojocaru Ion Nicolae: 
Da, asa este in luna august când se fac completările pentru posturi, dar asta atunci nu 

acum! 
La Totea este o problemă  foarte mare cu copiii, pentru viitor trebuie să  se ia contact cu 

directorul. 
Domnul Viceprimar Măciucă  Vasile: 
Sa vină  domnul director Chişamera Gheorghe Miron Aurel cu lista cu navetiştii pe ultima 

lună  să  vedem şi noi ce costuri sunt! 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier local Moldovan Dragoş: 
Eu 1-am văzut pe domnul director cu alte 4 cadre didactice in maşină! 
Domnul consilier Cojocaru Ion Nicolae: 
Multi dintre ei yin asociaţi cu cadre de la Hurezani! 
Domnul consilier Calotescu Ion: 
Ce facem, domnule primar, că  dumneavoastră  sunteţi ordonatorul principal de credite. 
Domnul Primar Drăgulescu Liviu Doru: 
Nu avem ce face, suntem obligati prin lege să  le decontăm transportul, dacă  nu ne dau in 

judecată  şi ne pun poprire şi pe conturi. 
Domnul Viceprimar Măciucă  Vasile: 
Banii la pomul de iarnă  unde sunt prevăzuţi? 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier local Moldovan Dragoş: 
Dacă  nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărdre supus spre dezbatere şi aprobare 

consiliului local. 
Cine este pentru ? - 9 voturi „ pentru"; 
impotrivă  ? nu sunt; 
Abţineri ? se abţine domnul Calotescu Ion 
Vă  mulţumesc! 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier local, Moldovan Dragoş: 
Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi, punctul nr 4, şi anume: Analiza privind 

intrţinerea drumurilor şi uliţelor comunale prezintă  domnul viceprimar Măciucă  Vasile. 
La sedinţă  işi face apariţia si domnul consilier Ciobanu Adrian! 
Domnul consilier Ciobanu Adrian: 
Domnule Preşedinte, cu permisiunea dumneavoastră, se poate? 
Vă  rog să  mă  scuzaţi pentru intarziere, Traficul! 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier local, Moldovan Dragoş: 
Da, vă  rog să  luaţi loc! 
Domnul consilier Ciobanu Adrian: 
Vă  mulţumesc! 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier local, Moldovan Dragoş: 
Să  revenim, după  cum spuneam prezintă  domnul viceprimar Analiza privind intreţinerea 

drumurilor şi uliţelor. 
Domnul Viceprimar Măciucă  Vasile: 
Expune analiza privind intreţinerea drumurilor şi a uliţelor. 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier local, Moldovan Dragoş: 



Domnilor consilieri, intrebări sau obiectii dacă  sunt asupra raportului prezentat de domnul 
viceprimar, Măciucă  Vasile. 

D-nul preşedinte de şedinţă, consilier local, Moldovan Dragoş: 
La Rogoci este un tub cu probleme! 
Domnul Viceprimar Măciucă  Vasile: 
Da, stim de situatie, am dus dale o să  se rezolve. 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier local, Moldovan Dragoş: 
Domnilor consilieri, dacă  nu mai sunt intrebări sau obiectii propun să  trecem la urmatorul 

punct de pe ordinea de zi, şi anume: " Raport privind indosarierea documentelor create pentru 
arhivare- prezintă  domnul Lăutaru Burlan Doru Claudiu. 

Domnul Lăutaru Burlan Doru Claudiu. 
Prezintă  raportul intocmit. 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier local Moldovan Dragoş: 
Domnilor consilieri, intrebări sau obiecţii dacă  sunt asupra raportului prezentat de domnul 

Lăutaru Burlan Doru Claudiu. 
Domnul consilier Calotescu Ion: 
V-a impiedicat intr-un fel sau altul, sau v-a obstructionat că  ati fost dat prin dispoziţie la 

416! 
Domnul Lăutaru Burlan Doru Claudiu: 
Nu, nu m-a impiedicat in nici un fel. 
Domnul consilier Calotescu Ilie: 
Tu dacă  veneai in ziva in care a fost el la 416 să  soliciti ceva din arhivă, cui îi solicitai? 
Domnul Viceprimar Măciucă  Vasile: 
In cdt timp se eliberează  o adeverinta de la arhivă? 
Domnul Lăutaru Burlan Doru Claudiu: 
Depinde in functie de importantă  si de complexitatea datelor solicitate! 
De regulă  in 30 de zile. 
Dar sunt cazuri când le dam pe loc. 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier local, Moldovan Dragoş: 

Domnilor consilieri, dacă  nu mai sunt intrebări sau obiectii, propun să  trecem la urmatorul 
punct de pe ordinea de zi, şi anume: Raport privind serviciile şi activitătile de asistenţă  
medicală  comunitară  derulate la nivelul anului 2019 — prezintă  doamna Dumitraşcu Sorina 
Elena. 

Prezintă  raportul doamna Dumitraşcu Sorina Elena! 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier local, Moldovan Dragos: 
intrebări dacă  sunt? 
Domnul consilier Calotescu Ion: 
Cum identificati dumneavoastră  persoanele bolnave? 
Sau cum ştiti că  este o persoană  bolnavă? 
Doamna Dumitraşcu Sorina Elena: 
Colaborez in permanentă  cu medicul de familie. 
Domnul consilier Calotescu Ion: 
Să  veniti cu lectia invătată  complet. 
Data viitoare o să  mă  raportez la cifre! 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier local, Moldovan Dragoş: 
Domnilor consilieri, dacă  nu mai sunt intrebări sau obiectii, propun să  trecem la urmatorul 

punct de pe ordinea de zi, şi anume: Informare privind pregătirea sezonului rece- prezintă  
domnul viceprimar Măciucă  Vasile. 

Domnul viceprimar Măciucă  Vasile prezintă  informarea privind pregătirea sezonului rece. 
Domnul Viceprimar Măciucă  Vasile: 



Buldoescavatorul este OK. 
Domnul consilier Diaconescu Mircea: 
Este pregatit dar nu are garaj! 
Domnul consilier Calotescu Ion: 
Nu, domnule primar, m-ati mintit, ca nu e nişinos să  minti. 
D-nul preşedinte de şedinţă, consilier local Moldovan Dragoş: 
Domnilor dacă  nu mai sunt discutii să  trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. 

Diverse. 
Cine se inscrie la cuvant? 
Domnul consilier Calotescu Ion, domnul consilier Calotescu Ilie, domnul consilier 

Diaconescu Mircea şi domnul Utescu Ion. 
Domnul consilier Calotescu Ilie: 

Domnule primar, puteti spune dumneavoastră  dacă  vreodată  am venit la primărie şi v- 
am spus de Galcescu că, construieşte Para autorizatie, sau v-am spus cand ne-am intălnit 
undeva_? 

Domnul primar Drăgulescu Liviu Doru: 
Nu este cazul, şi dacă  ne-am intalnit nu am vorbit asemenea lucruri. 
Domnul consilier Calotescu Ion: 
Domnule primar, cum stain cu conducta de apă ? 
Domnul primar Drăgulescu Liviu Doru: 
Conducta este introdusă  pe toata lungimea, dar trebuie făcut un project de alimentare cu 

energie electrică. 
Domnul consilier Calotescu Ion: 
Cand se dă  drumul la apă? 
Domnul primar Drăgulescu Liviu Doru: 
Nu avem curent, nu putem da pand nu băgăm curentul. 
Domnul consilier Diaconescu Mircea: 
Ii dati drurnul numai pe o parte? 
Nu ati dat niciun ban de 4 luni vă  bat la cap să  facem ceva, inteleg că  nu se vrea! 
Domnul Viceprimar Măciucă  Vasile: 
Nu se poate racorda nimeni, momentan! 
Domnul consilier Diaconescu Mircea: 
Apa presupun că  o să  o dam la Aparegio? 
Domnul primar Drăgulescu Liviu Doru: 
Da, la Aparegio o să  o dăm. 
Domnul consilier Diaconescu Mircea: 
Este lucrare nouă, o preia in două  trei, maxim 4 luni, dar eu de proiect vorbesc nu se 

vrea să  se bage, dacă  refuzăm să  facem proiectul nici la toamna viitoare nu o să  avem apă. 
Subtraversările sunt făcute? 
Avem buldoescavator, facem santul pe la poartă, băgăm conductă  noi şi de acolo fiecare 

îşi trage apa 
Domnul consilier Calotescu Ion: 

Oamenii sunt leneşi, nu sapă  nimeni, mai bine nu bagă  apă  decat să  sape! 
Domnul consilier Diaconescu Mircea: 
Domnule primar, vreau să  facem proiectul, dar să  se facă  un prim pas. 
Domnul primar Drăgulescu Liviu Doru: 
Luni trebuie să  predărn amplasamentul, dar marti o să  iau legătura cu domnul Călugăru 

că  el este proiectantul. 
Domnul consilier Calotescu Ion: 



Domnul consilier, Diaconescu, dumneavoastră  trebuie să  colaborati cu primarul că  
sunteti in aceeaşi latură  politică. 

D-nul preşedinte de şedintă, consilier local, Moldovan Dragoş: 
Era vorba că  se face extindere pe toată  comuna. 
Domnul consilier Calotescu Ion: 
Cu anveloparea cum stati? 
Domnul primar Drăgulescu Liviu Doru: 
Avem un castigator, o să  inceapă  in curand. 
Domnul Viceprimar Măciucă  Vasile: 
Dacd avem proiectul pe toată  comuna, avem apă  in toată  comuna. 
Domnul consilier Ciobanu Adrian: 
Trebuie să  fie pe ambele părti, şi apă  şi canal. 
Domnul consilier Calotescu Ion: 
Am mers Ora la Negreni pe o parte după  care trece pe partea cealaltă. 
Domnul consilier Calotescu Ilie: 
Este in functie de zonă, apa se pune mai sus jar canalizarea mai jos. 
Domnul consilier Calotescu Ion: 
Cand dati drumul la apă, cand este gata nu de alta da mă  intrabă  cineva and este gata. 

Nu ma invătati să  mint! 
Cat este proiectul de extindere, bani, cost? 
Domnul consilier Diaconescu Mircea: 
Discutiile le poartă  domnul primar cu domnul viceprimar! 
D-nul preşedinte de şedintă, consilier local Moldovan Dragoş: 
Domnilor consilieri, dacă  nu mai sunt alte discutii, propun să  îi dăm cuvantul domnului 

Utescu Ion. 
Domnul Utescu Ion: 
Domnule primar, ce măsuri ati luat cu masina care a intrat pe drumul bisericii? 
Domnul primar Drăgulescu Liviu Doru: 
Domnule Utescu, dumneavoastră  dacă  ati sta acolo şi ati aduce o dată  la cinci ani o 

masină  ce măsuri credeti că  s-ar impune să  se ia asupra dumneavoastră. 
Domnul Utescu Ion: 
Platforma program, nimic nu ati realizat in fata cetătenilor! 
V-am dat telefon, aveti telefon de serviciu, de ce nu răspundeti? 
Mi-ati răspuns nu am nici o putere, deci dumneavoastră  sunteti nimic in primăria asta! 
Domnule primar, eu nu am făcut cerere pentru banii de lemne, dar lista cu infractorii pe 

care îi favorizezi! 
Respectivul taie, vinde şi face cerere şi îi dati banii de lemne. 
Domnul primar Drăgulescu Liviu Doru: 
Faceti şi dumneavoastră  cerere! 
Domnul Utescu Ion: 
Ce răspuns mi-a fost dat la adeverinta aceea? Adeverintă  de care stiu Lăutaru şi Vicele! 
0 să  fac la parchet! 
D-nul preşedinte de şedintă, consilier local, Moldovan Dragoş: 
Stimati colegi, dacă  nu mai sunt şi alte discutii, declar inchise lucrarile şedintei ordinare 

a consiliului local de astăzi, la ora 15:50. 
Drept care s-a incheiat procesul-verbal al sedintei ordinare de astăzi, 25.10.2019. 

PREŞEDINTE ŞEDINTA, intocmit, 
Consilier local, Secretar general, 

Moldovan Dragoş Stroe Ion-Marius 
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