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RAPORT ACTIVITATE 

Consilier Local comuna Livada, OLARIU GABRIEL FLORIN  

PARTIDUL VERDE, VERZII 

Perioada 2020-2022 

               Stimati cetateni ai comunei Livada, am onoarea, in calitate de consilier local   al 

comunei Livada, judetul Arad, din partea PARTIDUL VERDE, VERZII,  sa va prezint o mica 

sinteza a activitatii mele intreprinse in perioada septembrie 2020 .... decembrie 2022. 

             Doresc  sa va multumesc, tuturor cetatenilor comunei Livada, pentru rabdarea si 

intelegerea pe care o aratati fata de cu noi alesii locali, alesi care ar trebui sa aparam interesele 

tuturor cetatenilor, sa fim slujba dumnevoastra, sa va informam si sa va implicam activ in actul 

decizional, sa fim portavocea dumneavoastra , instrumentul care hataraste ceea ce 

dumneavoastra legitim doriti si cereti. 

             In data de 27.09 2020 , 6% dintre dumneavoastra (1612 persoane care s-au prezentat la 

vot)  reprezentand 50,2%   din cei 3209 cetateni cu drept de vot, ati votat listele PARTIDUL 

VERDE, si va multumesc , inca o data, pentru votul si increderea acordate, onorandu-ma  astfel sa va 

reprezint in Consiliul Local.   

            In acesta perioada nu m-am abatut si nici  nu ma voi abate de la promisiunile facute si 

principiile unei bune administratii, voi  prezenta cetatenilor situatiilor reale, fara menajamente, 

fara trucari, aflarea adevarului si devoalarea minciunilor sunt elemente esentiale in gasirea 

solutiilor si indreptarea greselilo, respectiv realizarea proiectelor propuse. 

            Imediat dupa alegeri am fost cooptat in formarea unei majoritati pentru promovarea unor 

principii,  am participat la intalniri intre partide, incercand sa creionam o majoritate care sa 

impuna respectarea legii, sa impuna transparenta, responsabilitate si bunele practici in actul 

decizional, lucruri asumate, in campania electorala de catre toti participantii la alegeri.Astfel am 

participat la intalniri impreuna cu USR, PSD, PRO Romania si UDMR. Partidul Verde  NU a 

avut nici o intalnire cu PNL  Livada, deoarece atunci la fel ca si acum nu exista o conducere 

asumata, dirijarea consilierilor locali si a membrilor de partid facandu-se de catre binbo Iosef 

persoana fizica neasumata de catre PNL desi starea de fapt a fost si este clara, cu atat mai mult 

cu cat 2 consilieri Alba Adrian si Rosca Florentina se aflau in vadita stare de incompatibilitate 

si conflict de interese , ambii folosind NELEGAL terenuri proprietate a comunei , iar ambii 

manifestand o atitudine dispretuitoare, deloc la locul ei privind aceste aspecte. Va dati seama ca 

aceste 2 persoane nu ar fi dorit si nici nu ar fi putut vreodata sa respecte reguli si principii, sa 

faca ordine in degringolada urbanistica, probleme grave cunoscute, generata tocmai de astfel de 

personaje si bineinteles cu acceptul si incurajarea administratiei locale. 

     Alaturi de colegii din cele 4 partidele, am reusit ca timp de 3 luni sa avem o majoritate care 

sa faca fata presiunilor privind lupta pentru putere politica, refuzand sa ne manjim pe maini, 

reusind cu stoicism sa stopam  drenarea banilor publici inspre anumite buzunare, astfel: 

mailto:verzii.livada@gmail.com
mailto:cll.olariu@gmail.com


 

SUNTEM OCHII, URECHILE ȘI VOCEA VOASTRĂ  

ÎN CONSILIUL LOCAL LIVADA, VORBIM LIMBA CETĂȚENEASCĂ 
                                            verzii.livada@gmail.com           cll.olariu@gmail.com 

 

         - nu am aprobat o rectificare bugetara retroactiva  pentru plati facute anterior mandatului 

nostru,  fara acceptul vechiului consiliu local cu 2..3 luni inainte de incetare mandatului fostului 

Consiliu Local, primarul neconvocand abuziv sedinte de consiliu Local in ultimele luni de 

mandat. Printre aceste sume se regaseau si sume platite catre d-nul consilier PNL Alba Adrian ( 

direct sau prin intermediari) , el insusi  carand  cu nonsalanta si recunoscand  ca a facut ceva 

podet , lucrare hotarata de CLSU,  si cerea aprobarea HCL desi deja a fost platit ( caz clar de 

conflict de interese si incompatibilitate). 

                 - am stopat plata unor lucrari la Scoala din Sanleani, lucrari NEEXECUTATE si 

necontractate , neasumate pana la urma nici de catre Primar nici de catre fosta directoare , desi 

ambii ne-au prezentat factura si situatia de lucrari cerandu-ne sa aprobam plata. Acest lucru a 

dus la probabil la tensionarea relatiilor intre rubedenii si in mod cert s-a resfrans negativ asupra 

sotiei mele , invatatoare la Scoala Gimnaziala Livada.  

                  - am alocat bani pentru Finalizarea Caminului Cultural Livada si obtinerea avizelor 

si autorizatiei de functionare 

                  - am reusit sa pastram taxele si impozitele locale la nivelul anului 2020 , facandu-se 

doar indexarea cu rata inflatiei.  

                  - am reusit sa scoatem taxa, propusa de primar, de 5 lei / pagina copiata pentru 

furnizarea informatiilor de interes public  

                  - am limitat scutirile de la impozitul auto, al  membrilor SVSU la echivalentul unui 

autoturism cu capacitatea cilindrica de 2000 cmc, cerand in acelasi timp si o responsabilitate si 

transparenta in ceea ce priveste activitatea si pregatirea SVSU, serviciu aflat in subordinea 

Consiliului Local. 

                  - s-a aprobat inregistrarea si transmiterea audio video a sedintelor de consilie  

                  - s-a aprobat o taxa de acces in zonele restrictionate ca si tonaj in scopul protejarii 

infrastructurii strazilor si al descurajarii supratonajului.  

                  - NU a fost oprita nici o investitie inceputa sau investitie noua ( ce e drept ca nici nu 

prea existau nici atunci si nici acum) Gradinita noua, Caminul vechi, Strazile de 5,5 m 

carosabile micsorate din pix la 4..5 m, investitii istorice unele actuale si acum. Cunoasteti 

epopeea fiecareia, durata de executie fiind un pic mai mica ce e drept decat durata de executie a 

pasajului  din Micalaca, calitatea lucrarilor o putem constata zilnic , strazi inguste , santuri si 

podete, nefunctionale,curte interioara betonata la gradinita unde balteste apa , curte gradinita cu 

pamant, noroi si apa, parc nefunctional si foarte costisitor de intretinut. 

                 Data de 29.12.2023 a fost ziua in care primarul a manipulat cetatenii comunei 

instigand si mintind in ceea ce priveste activitatea consiliului local, a organizat o razmerita , 

mintind si instigand la ura si alte  acte nedemne de oameni civilizati.                   

                  -am reusit sa adoptarea un Regulament de Organizare si Functionare al Consiliului 

Local Livada , regulament care este si astazi in vigoare (  drept este si ca este incalcat des de 

catre primar si majoritatea actuala).  

              Aceasta majoritate in cele 3 luni cat a functionat a furnizat singurele rezultate asumate 

de toti, transparenta, responsabilitate, ...din pacate nu suficiente si din pacate nu ireversibile,  s-a 

constituit si a functionat doar pe seama dorintei de a impune principii corecte, neavand la baza  

negocieri si negoturi politice. 
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                  Din pacate aceasta perioada scurta de normalitate nu a durat, imaturitatea politica, si 

caracterul personajelor politice , nu poate pune la masa negocierilor functiei de viceprimar  

USR, PSD,  Pro Romania si UDMR. 

                 Partidul Verde nu a emis nici un moment pretentii asupra vreunei functii si nu a 

avut un preferat la functia de viceprimar, de fiecare data si cu fiecare oportunitate indemnand 

cele 4 partide, sa ramana verticale, sa nu-si abondoneze principiile la care au aderat sa incerce 

sa-si depaseasca orgoliile si sa aleaga si sa sustina un candidat  la functia de viceprimar. USR, 

PSD si Pro Romania nu au reusit sa dea dovada de pragmatism.Am evitat implicarea in 

negocierile privind functia de viceprimar, limitandu-ma la a face apel la intelegere,  promisiune 

mea fiind  de a sustine candidatul ales,  sau candidatul provenit din una din cele 2 formatiuni 

pretendente la functia de viceprimar, cu cele mai mari sanse sa obtina un vot al majoritatii.  

               Astfel, in contextul imaturitatii politice, goanei dupa functii, probabil in urma 

presiunilor exercitate ( relatari ale persoanelor politice prezente ) pe diverse cai si in diferite 

moduri de catre persoane aflate in anturajul primarului, persoane  cunoscute, considerate si 

catalogate in cadru putinelor intalniri avute  de catre toate cele 5 partide : PV, PSD, USR, PRO, 

UDMR , ca facand parte din “ lumea interlopa, smecherii parveniti ai comunei si infractorii “ 

comunei, probabil si datorita promisiunilor rezultate in urma negocierilor celor 4 partide  cu 

primarul se contureaza o noua majoritate Pnl, Pro, UDMR. 

               In  data de 11.02.2021, in contextul convocarii unei noi sedinte in care sa se aleaga 

viceprimarul, desi se stia deja cum stau lucrurile , fac un ultim apel la cele 3 partide USR, PSD, 

PRO sa discute intre ele si sa propuna un candidat comun RECOMANDAND invitarea d-nului 

TERETEAN ADRIAN de a ocupa cu 2 ore  functia de consilier al Viceprimarului, considerand 

ca astfel vom avea sanse sa realizam o transparenta a actului administrativ sa impunem 

respectarea legii si sa functionam in interesul cetatenilor. Raspunsul a venit repede , NU, pentru 

Teretean a clar, fara echivoc din partea Pro Romania. 

                Lucrurile erau clare, zarurile au fost aruncate.Si astfel perioada de 3 luni in care a iesit 

la suprafata  

                Am votat NAN Simona  ca viceprimar cu 9 voturi, desi stiam ca nu este necesar votul 

meu, desi venea pe filiera binbo.Decizia a fost luata stiind ca nu este necesar acest vot , crezand 

ca votul meu va intari pozitia Pro Romania, pozitie castigata  in  negocierile cu  binbo, Pro 

Romania impund anumite principii de corectitudine , transparenta legalitate, principii asumate si 

respectate de catre Pro Romania  pana in acel moment.  

                M-AM INSELAT ! In privinta caracterelor! Si-au vandut sufletele ca la piata! 

                Daca 3 luni de zile am constatat  latura  buna a consilierilor si a functionarilor  dupa 

data de 11.02.2021 timp de 2 ani mi-a fost dat sa vad clar si partea rea, probabil adevaratul 

caracter al oamenilor. 

    

       Am cerut permisiune sa ma intalnesc cu cetatenii. Din pacate, pandemia a facut ca acesta 

intanire  sa nu poata avea loc fizic , astfel incat intalnirea a avut loc online. Vom organiza in 

continuare intalniri cu cetatenii, fiecare cetatean va avea posibilitatea sa-si expuna doleantele si 

propunerile. 
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                Astfel: 

                 In mod Nelegal  s-a modificat organigrama si Statul de functii (secretarul comunei 

refuzand sa contrasemneze de legalitate), creiand un post de incepator la contabilitate  asigurand 

astfel culuoarul pentru un consilier local sa ocupe un post pe care el si la creat NELEGAL.Nu o 

fi oare si aici o stare de incompatibilitate si conflict de interese , cand un consilier local se 

angajeaza pe un post creat de el??? 

                  S-au mai creat posturi caldute de consilier al primarului si consilier al 

viceprimarului.  

      

                  

    

                  Am cerut responsabilitate in ocuparea unor astfel de posturi sa nu irosim banii 

cetatenilor pe clientela politica. 
 
 Nr.41/26.11.2021  

Către: Primaria Comunei Livada  
In atentia: Primar: Bimbo Iosif  
Viceprimar: Nan Simona  
Compartiment juridic: jurist Tarau Adrian  
Spre stiinta: Consiliul Local Livada  
Subsemnatul , Olariu Gabriel, consilier local al comunei Livada din partea Partidului Verde, prin 
prezenta va vog sa-mi comunicati urmatoarele informatii : care sunt cerinte pentru ocuparea 
postului (studii,vechime calificare…), programul de lucru , locul unde isi desfasoara activitatea, 
salariul de incadrare cat si fisa posturilor pentru urmatoarele posturi:  
1. Consilier personal primar  
2. Consilier personal viceprimar  
Vă rog să-mi transmiteți raspunsurile dumneavoastra pe e-mail cll.olariu@gmail.com.  
Cu respect,  
Consilier Local Livada  
Ing. Olariu Gabriel 
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Am sesizat public derapajele si am uzat de diverse metode sa impunem normalitatea in actul 

administrativ.   
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             Am sesizat si luat atitudine vis a vis de modul in  care administratia a taiat tuia din 

curtea  primariei  si cum au depozitat nelegal gunoaiele la groapa de gunoi, groapa “umpluta”  

inclusiv de catre un consilier local. 

      

 
      

  

           

 

 

Rezultatul, au alocat 50 000 in 3 zile au acoperit ILEGAL cu pamant gunoaiele. Banii s-au dus 

unde trebuie , ii cunoasteti pe cei cu utilaje si responsabili cu gunoiele.  
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Am semnalat si am cerut sa se ia masuri fata de Calitatea executiei lucrarilor de asfaltare strazi 

cartierul de tineri. 
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 Am semnalat si am cerut primariei sa verifice situatia consilierilor Alba si Rosca aflati intr-o 

evidenta stare de incompatibilitate si conflict de interese , cerand sa se ia masuri. 
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Am propus asigurarea  unui serviciu de vidanjare in contextul incapacitatii administratiei locale 

sa realizeze canalizarea comunei 

 

 

 

  
             

      Am cerut resposabilizarea constructorului si cererea de remediere a defectelor pentru Parcul 

aquatic de  100 000 de euro in perioada de garantie. S-a hotarat Nelegal alocarea a peste 60 000 

lei in 2021 si peste 50 000 lei in 2022 si peste 50 000 lei in 2023 pentru reparatii si intretinere 

parc desi parcul era inca in perioada de garantie. 

        

 

       Am propus um Master Plan Urbanistic care sa reglementeze clar modul de dezvoltare al 

comunei, spatii de recrere, piste biciclete, Baza sportiva si spatii de petrecere timp in aer liber, 

colectare si dirijare ape pluviale... 

            Am propus o cadastrare a locurilor de veci si infiintarea unui registru electronic al 

locurilor de veci , disponibil online. 
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      Am propus stimularea copiilor prescolari si implicarea cadrelor didactice. 

      
                       Ce s-a facut , s-au alocat si se aloca anual  peste 40 000 lei pentru filmari, propaganda  

si cenzura online. 

                

 

 

Cei 3 R sunt OBLIGATORII : 

        REGULI 

   RESPECT 

 RESPONSABILITATE 

 

Am sesizat furtul banilor publici din asfaltarea strazilor din cartierul de tineri. Se platesc 287 

bucati de podete transversale accese proprietati, cand in fapt fiecare cetatean stie cum s-a 

chinuit sa-si amenajeze accesul , comuna asigurand un amarat de tub NEVRAND sa puna 

constructorul sa execute teoretic in mod profesionist accesele. Deci cetatenii muncesc firma de 

smecheri face bani. Carosabilul trebuie sa fie 5,5 m asfalt, a iesit 4...5 m... Parcari fara aprobare 

CLL, fara documentatie tehnica aprobata, fara procedura de achizitie... 
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              Primarul incurajat de majoritatea din consiliul local a prins curaj in a incalca legea in a 

nu convoca sedinte ordinare de consiliu, in a abuza de dreptul de a convoca sedinte de consiliu 

extraordinare si de indata, fara a respecta ROF CLL aprobat.  

     Primarul si functionarii publici au inceput si continua sa ne ascunda documente si informatii.  

     Nici pana astazi nu am acces, nici dumneavoastra nu aveti acces la Raportul Curtii de 

Conturi care a constatat ca unii functionari au bagat mana in borcanul cu miere, nu pot sa nu 

amintesc, stimabila doamna de la stare civila, femeie cinstita si onorabila, moralista CLL, cea  

care a incasat  NELEGAL bani frumosi de la SVSU, mai sunt si altii. 
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            Nu am primit nici acum Procesul verbal care stabileste o amenda de 30 000 lei ( lucru 

confirmat de catre prefectura ) si nu 10 000 cum am fost vrajiti,pentru instinctor...., ci  pentru 8 

contraventii si nu din vina lu Olariu cum minte binbo ci din incompetenta lor. 

            

      Am constatat si semnalat ca dispar terenuri din proprietatea comunei: Verificand PUG 

Livada si accesand Geoportalul ANCPI am  constatat ca multe suprafete figurate in PUG ca 

proprietati publice si private ale comunei sunt mult diminuate in urma lucrarii de Cadastru 

General efectuat la nivelul comunei. Cum doar Consiliul Local poate sa sa hotarasca asupra 

patrimoniului comunei , normal ca ma intreb cum au putut aparea modificari fara ca noi sa stim. 

Cu atat mai mult cu cat am cerut un inventar al imobilelor proprietate publica si proprietate 

privata a comunei din ultimii ani si nu am primit. Cu atat mai mult cu cat legea prevede ca in 

fiecare an Consiliul local aproba acest inventor. Oare CINE SI CE ASCUNDE?    
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        Respectand normalitatea si respectand cetatenii, am cerut pastrarea taxelor si impozitelor 

locale , astfel  impreuna cu colegii din opozitie si cu sprijinul si  determinarea  cetatenilor,         

“ Majoritatea” si “el patron” au cedat nu inainte de a se face de ras nevrand sa retraga de pe 

ordinea de zi a  proiectul de hotarare, sustinand in mod mincinos si las, ca au avizat negativ 

proiectul pe comisie si ca opozitia a vrut si vrea  marirea .....  
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      Am cerut realizarea Amenajamentului Pastoral , procedura gratuita. Doar Comuna Livada 

nu a efectuat amenajamentul pastoral si refuza in continuare sa faca acest lucru, desi termenul 

prevazut in lege este deja depasit. 
 

 CONSILIUL LOCAL AL COM. LIVADA, JUDETUL ARAD  

Proiect de Hotarare  
Privind REALIZAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL pe raza UAT Livada  
Consiliul local al comunei Livada, judeţul Arad  
Având în vedere:  
- prevederile legii 86/2014 art. 6 , art 9 forma actualizata  
- prevederile art. 129 alin. 1; art. 139 din OUG nr. 57/2019- privind Codul administrativ  
- aprobat cu un nr. de ____ voturi  
- In temeiul art. 139 alin. 1 din din OUG nr. 57/2019- privind Codul administrativ  
-initiativa consilierului local al comunei Livada: dl. Olariu Gabriel Florin din partea Partidului 
Verde  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA  
H O T Ă R Ă Ş T E :  
Art. 1. Se hotaraste Elaborarea amenajamentului Pastoral pentru pajistile permanente aflate 
pe UAT Livada.  
Art. 2 Se insarcineaza cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari primarul comunei 
Livada.Termenul privind ducerea la indeplinire a hotararii este 30 de zile.  
Inițiatorii proiectului de hotarare Contrasemnează  
Olariu Gabriel Secretar general al comunei            
 

      Am cerut sa vad registrul spatiilor verzi. NU EXISTA  si este prevazut in lege sa fie 

intocmit.In continuare se refuza a fi efectuat. Pe cine incurca, sau cine nu vrea sa-si faca treaba? 

      Am sesizat nerespectare asi chiar distrugerea pasunilor comunei.  
      
 Nr.43/26.11.2021  

Către: Primaria Comunei Livada  
In atentia: Primar: Bimbo Iosif  
Viceprimar: Nan Simona  
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Compartiment juridic: jurist Tarau Adrian  
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Subsemnatul , Olariu Gabriel, consilier local al comunei Livada din partea Partidului Verde, prin 
prezenta, asa cum am semnalat in cadrul sedintei de consiliu local din data de 25.11.2021, va 
instiintez din nou despre faptul ca pe pasunea comunei CF 304742 si CF 304886 au fost si sunt 
depozitate deseuri din constructii, cat si alte deseuri periculoase, pasunea fiind afectata in urma 
dezinteresului (interesului obscur) si proastei gestionari din partea proprietarului.  
Intrucat aceste fapte contravin legii in scopul degradarii iremediabile a pasunii si mai mult 
dorindu-se inchirierea pasunii, pentru a evita diverse probleme pe viitor sau cu viitorul chirias , 
cat si posibilele sanctiuni din partea Garzii de Mediu si ale altor organe de control, va rog de 
indata sa constatati sa identificati autorii faptelor, sa curatati pasunea , sa stabiliti prejudiciul si 
sa recuperati paguba , respectiv sa dispuneti masuri de pastrare a curateniei si intretinere a 
pasunii conform legii.  
Vă rog să-mi transmiteți raspunsurile dumneavoastra privind constatarile si masurile luate pe e-
mail cll.olariu@gmail.com.  
Consilier Local Livada  
Cu respect, Ing. Olariu Gabriel 
        Am sesizat distrugerea si starea de degradare accentuata a drumurilor agricole ceea ce 

creaza probleme si costuri suplimentare detinatorilor de exploatatii agricole. 

CANALIZARE: 

       Sunt 2 variante posibile  

            Master Plan – Proiect intarziat, gestionat de competentii pnl la nivel judetean ( va fi 

necesara interventia competentilor psd judeteni pentru a fi urnit), si care presupune descarcarea 

comunelor din jurul Aradului intr-o magistrala construita pe centura Aradului , proiect 

finantabil din fonduri europene 

           - Proiectul Bimbo Caloria- proiect ce presupune ingroparea a 1000 000 euro in Gradiste 

intr-o retea cu probleme si care nu are capacitatea de a prelua si Livada , varianta care nu are 

finantare , doar partial si care nu va functiona niciodata pe relatia Gradiste , noi vom descarca in 

viitorul inel de centura.  

         S-a hotarat Nelegal si abuziv pe repede inainte, pentru varianta Bimbo Caloria, 

ascunzandu-ni-se documente si modificand din pix Hotararea de Consiliu Local care prevedea 

prin nemarginita prostie , IESIREA  din MASTERPLAN.  

         Am sustinut si sustin in continuare ca Trebuie cunoscute si analizate ambele variante 

pentru a putea hotara care este varianta cea mai buna si ca fiind vorba de un proiect major cu 

implicatii directe asupra calitatii cetatenilor, este de datoria lor sa cunoasca si sa hotarasca in 

cunostinta de cauza care este calea de urmat, in acest sens am depus un proiect de HCL privind 

organizarea unui referendum. In mod abuziv acest proiect depus acum 1 an nu a ajuns pe masa 

consilierilor. 
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   PUZ-uri 

           M-am opus fara succes la supunerea aprobarii si aprobarea anumitor PUZ-uri fara  a avea 

toate avizele si acordurile necesare. 

           Am insistat si m-am luptat sa nu fie aprobate PUZ-uri care nu prevad in mod explicit 

obligatia investitorului de a asigura accesul  si utilitatile : apa , canal, energie electrica, gaz. 
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      Din pacate interesele si caracterul colegilor consilieri a facut sa se complice cu buna stiinta, 

si mai tare situatia complicata deja  referitoare la dezvoltarile imobiliare din comuna. 

   Nu sunt impotriva dezvoltarii , dar sunt pentru o dezvoltaredupa reguli durabila si sustenabila.             

Am semnalat neconcordanta consemnarilor in PV al sedintei de consiliu local cu realitatea 

desfasurarii sedintelor.Am ajuns la concluzia ca secretarul general al comunei  si presedintele 

de sedinta sunt inconstienti, ei fiind singurii raspunzatori de veridicitatea celor consemnate in 

Procesul Verbal de sedinta. 

             Am semnalat devieri nepermise de la lege: Lipsa documentelor suport la hotararile de 

sedinta, refuzul de a comunica diverse documente si informatii cerute si absolut necesare in 

activitatea decizionala, situatii increcdibile, introducerea pe ordinea de zi a 2 proiecte identice , 

unul copiat la fotocopiator, amendament verbal la rectificare bugetara  fara  ca autorul sa fie de 

fata prin metoda telefonul fara fir , primarul a telefonat la amiaza contabilei sa spuna ce si cum , 

contabila a spus sotului ca a zis dom primar ceva, amandoi il suna pe rogojin care zice ca nu stie 

exact , toti 3 se enerveaza ca eu doresc sa stiu exact ce se doreste si ei nu pot nici sa prezinte 

documente nici sa articuleze cuvinte formand o fraza , adica un AMENDAMENT VERBAL 

transmis prin telefonul fara fir ( UN FLEAC  80 000 lei). Cer cu darzenie eliminarea abuzurilor.  

              Am semnalat secretarului general al comunei, reprezentantilor Prefecturii , cat si 

public, posibila stare de  incompatibilitate si conflict de interese in urmatoarele cazuri : 

          - consilier local Adrian Alba –  situatia cu folosinta  terenului comunei , lucrari si servicii 

de  transport, votand excluderea riveranilor de la plata, cred ca toata lumea vede si vorbeste; 

          - consilier local Rosca  Florentina – situatia cu terasa, situatia cu parcarea , toata lumea 

vede si vorbeste 

           - consilier local Leahu Dorel- care si-a votat Nelegal  infiintarea postului  

           - functionarul public Leahu Dorel – care a participat si a votat intr-o sedinta de CLL in 

calitate de consilier public desi, deja era functionar public 

            - functionar public  Gherghel Ligia – care a incasat bani pentru “servicii” neprestate         

(nici nu avea voie sa mai presteze alte activitati) de la SVSU, sau poate o fi vorba de un act de 

coruptie avand in vedere ca a fost un element cheie in angajarea  sefului SVSU. 

            - functionar public Tarau Adrian - care in calitate de secretar a avizat si s-a pronuntat 

privind legalitatea unor acte , rectificari bugetare, bugete, alocari financiare, situatii si analize 

financiare... documente intocmite, semnate si asumate de catre sotia sa Tarau Ioana – in calitate 

de contabila a primariei Livada.  

           Noi VERZII ramanem demni, respectam si reprezentam interesele cetatenilor.  

           NU cedam! 

        

            Cu respect si responsabilitate !                                 Consilier Local , Olariu Gabriel Florin 
               Livada, 12.03.2023                                                             PARTIDUL VERDE, VERZII  
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